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EDITORIALDIN SUMAR

V
remurile pe care le tră
iește presa nu sunt ne
așteptate decât pentru 
cei neobișnuiți cu una 

dintre marile abilități ale acestei 
profesii: adaptabilitatea rapidă, 
din mers. Vremurile pe care le 
trăiește Uniunea Ziariștilor Pro
fesioniști din România sunt în 
concordanță. În numele meandre
lor acestei epoci sunt alături de 
conducerea UZPR nu doar mem
brii care au activat în timpuri în 
care cetățenii stăteau la rând la 
chioșcurile de ziare, ci și tinerii 
ziariști care scriu astăzi pentru 
informarea publicului și care cau
tă ei... publicul. Tot în numele 
acestei evoluții din societate 
UZPR înseamnă deopotrivă re
porterul de teren, cel care furni
zează informația caldă, corectă și 
completă, și specialistul din alt 
domeniu, care vine să ofere o pă
rere avizată întrun context sau 
altul prin intermediul massme
dia, indiferent că este vorba des
pre prezența întrun studio tv sau 
de editorialul dintro publicație.

Secolul pe care la traversat ga
zetăria profesionistă din România 
a însemnat, de altfel, o formida
bilă acumulare sub egida UZPR. 
Nenumărate publicații de specia
litate sau culturale sunt, întrun 

fel sau altul, legate de jurnalism, 
prin însuși formatul lor, ca și prin 
scopul lor. În același timp, nenu
mărați specialiști, de la filosofi la 
militari de carieră, au pus umărul 
la un edificiu de o complexitate 
uimitoare. Jurnalismul a încetat să 
mai fie apanajul unor inițiați, sco
pul mare, final, al demersului pro
fesional  informarea publicului 
– adunând, ca un fluviu, părerile, 
concluziile, informările, aportul 
personal, ca plusvaloare, al unui 
număr foarte mare de experți 
din toate domeniile. UZPR are 
avantajul acestei enorme acumu
lări; poate reuni în interiorul său 
vast gazetari care editează reviste 
culturale, ziariști de renume care 
scriu în cotidiane, scriitori care 
să reconsolideze, pentru viitor, 
legăturile breslei cu trecutul său 
marcat de un Eminescu, Arghezi, 
Camil Petrescu etc., profesori uni
versitari care să deslușească, în 
publicații, reperele fundamentale 
ale Dreptului, dacă tot traversăm 
o epocă a civismului accentuat, 
medici care să înarmeze oamenii 
cu arsenalul necesar unei vieți mai 
bune. Exemplele ar putea conti
nua și este suficient să se deschidă 
orice publicație quality, indiferent 
de format, de brand, de țară sau de 
limbă, pentru a fi limpede că presa 

profesionistă a prezentului este un 
cumul de informație avizată care 
nu mai provine în integralitate de 
la jurnalistul de redacție. 

Uniunea Ziariștilor Profesio
niști din Româna a găsit și meca
nismul prin care să se racordeze 
la timpul breslei: deschiderea. 
Orientată cu tenacitate spre ex
terior, implicată, constantă cu 
sine și cu o atitudine care îi atestă 
drumul marcat de proiecte ambi
țioase, dar viabile, politica UZPR 
vizează conectarea presei, a jur
naliștilor, a experților și specialiș
tilor pasionați de gazetărie, apoi, 
mai departe, a tuturor acestora cu 
cel mai deplin și extins interes al 
publicului.  

A ctivitatea UZPR continuă pe 
toate segmentele, chiar și în 
condițiile speciale din socie

tatea românească. Astfel, la dispoziția 
membrilor Uniunii din București, din 
țară și din străinătate stau în continu
are adresele de email binecunoscute, 
comunicarea telefonică și adresabili
tatea prin intermediul Poștei Româ
ne, continuând și activitatea comisi
ilor specifice, precum și cea a 
serviciilor de bază de secretariat. La 
toate acestea se adaugă o nouă mo
dalitate de comunicare a conducerii 
UZPR în spațiul public, mai exact 
sesiunile de discuții prin intermediul 
rețelelor de socializare. După cum 
este binecunoscut, acestea oferă o 
platformă de comunicare extinsă, 
prin intermediul căreia se pot vizua
liza, de pildă, viitoarele ediții ale Se
ratelor „Eminescu, jurnalistul”, care 
se anunță a fi adevărate evenimente, 
cu participare prestigioasă, firește, tot 
în mediul online, sau reprizele de 
„Convorbiri jurnalistice”, care întăresc 
legătura jurnaliștilor profesioniști cu 
reperele majore ale gazetăriei trecute, 
precum și dezbateri referitoare la cele 

mai arzătoare probleme profesionale 
ale prezentului și viitorului organiza
ției și presei. Alături de președintele 
UZPR se vor afla membrii filialelor, 
care se vor reuni întro comunicare 
inedită, instantanee, extrem de pro
ductivă pentru creionarea evoluției 
breslei și organizației.

În perioada următoare, prin in
termediul anunțurilor de pe siteul 
UZPR și al legăturilor directe între 
conducerea UZPR și membrii Uni
unii, va fi anunțată intrarea în efec
tivitate a acestui proiect nou. Jurna
liștii din cadrul filialelor UZPR vor 
fi invitați să participe, împreună cu 
conducerea, la creionarea aspectelor 
profesionale care îi preocupă, de la 
identificarea soluțiilor în fața provo
cărilor pe care trebuie să le depășească 
jurnalistul contemporan sau unirea 
tuturor forțelor în jurul unor viitoa
re inițiative ale Uniunii care ar putea 
deveni legi în sprijinul jurnaliștilor 
profesioniști, până la popularizarea 
extinsă a realizărilor din filiale și a 
evenimentelor remarcabile care se 
desfășoară în mod constant în orga
nismele UZPR din teritoriu.
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RAPORT

@ Mădălina Corina DIACONU
Secretar General

Adunarea Generală a UZPR 
cu vot electronic,

o premieră cu succes deplin
În condițiile foarte 
speciale ale instituirii 
stării de urgență la nivel 
național, jurnaliștii din 
Uniunea Ziariștilor 
Profesioniști din 
România au recurs la 
votul electronic pentru a 
valida astfel, în premieră, 
de la distanță, rezultatele 
organizației pentru anul 
2019, urmând ca partea a 
doua a forului UZPR să 
se desfășoare la o dată ce 
va fi stabilită ulterior. 

F6

A dunarea Generală a UZPR cu vot 
electronic, prima parte a reuniu
nii forului organizației, sa des

fășurat în premieră în această manieră, 
dar succesul deplin pe care la înregistrat 
era previzibil, dat fiind faptul că mem
brii Uniunii fac parte dintro breaslă bine 
familiarizată cu mijloacele electronice 
moderne. La această sesiune de votare au 
luat parte nu doar reprezentanții cu drept 
de vot ai jurnaliștilor din toată țara, ci și 
mulți alți colegi de profesie și de Uniune, 
care au dorit să participe la adoptarea dă
rii de seamă a conducerii UZPR pentru 
anul 2019 și astfel să valideze activitatea 

densă și rezultatele deosebite ale celei mai 
vechi organizații de breaslă din România.

Felul în care sa derulat sesiunea de 
votare a demonstrat o dată în plus că fi
lialele UZPR sunt unite, active, extinse și 
foarte atente la evoluția Uniunii. Mem
brii UZPR care au votat șiau manifes
tat, prin decizia lor, preocuparea pentru 
gestionarea corespunzătoare a resurselor 
existente în cadul organizației, ca și pen
tru sporirea și pe mai departe a moda
lităților de atragere de noi membri și de 
amplificare a anvergurii UZPR în țară 
și peste hotare. Raportul Comisiei de 
atesare profesională menționează, pe de 

o parte, faptul că procesul de atestare a 
dosarelor prezentate a fost încheiat și, de 
asemenea, că UZPR „va acorda o atenție 
specială, stabilirii unor relații profesionale 
speciale cu reprezentanți și factori decizi-
onali din Ministerul Muncii, din societăți 
din radio și televiziune, pentru clarificarea 
unitară, la nivel inter-instituțional, a unor 
aspecte legate de specializări, grupe și clase 
de muncă, din sferele mass-media”.

În acest context, la sediul UZPR sa 
desfășurat votarea propriuzisă în varian
tă online, simplificată și accesibilă pentru 
toți membrii cu drept de vot, precum și 
pentru cei care au dorit să exprime în 
scris opțiunea lor pentru mersul înainte 
al organizației.

Proces managerial solid
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F „Apreciem rezultatele obținute prin-
tr-un proces managerial corespunzător 
al Consiliului Director, al Președintelui 
UZPR, Doru Dinu Glăvan, de a se ob-
ține, prin activitatea depusă, indicatori 
economico-financiari la capitolul ve-
nituri. Acești indicatorii economico-fi-
nanciari ilustrează un proces managerial 
solid, care poate să asigure și garantează 
continuitatea de a face o bună funcționa-
re a acestei instituții pe mai departe”, se 
menționează în Raportul Comisiei de 
cenzori, votat în cadrul sesiunii online 
a Adunării Generale a UZPR.

2019, anul 
Centenarului 

UZPR
În cadrul sesiunii de vot electronic a 

Adunării Generale a UZPR a fost adop
tat Raportul de activitate al președintelui 
UZPR, Doru Dinu Glăvan, care a tre
cut în revistă realizările remarcabile ale 
Uniunii din anul 2019, an de referință 
în istoria Uniunii. Pe lângă împlinirea 
unui secol de fastă activitate, organiza
ția se remarcă prin dezvoltarea pe toate 
planurile  organizatoric, administrativ, 
al extinderii în planul filialelor teritoriale 
din țară și Diaspora, al varietății activi
tăților de utilitate publică desfășurate cu 
participarea a sute, chiar mii de membri 
ai UZPR și prieteni ai Uniunii. 

11 ianuarie 2019 a marcat dezveli
rea unei plăci memoriale pe clădirea de 
pe Str. Sărindar (astăzi Str. Constantin 
Mille), pe clădirea în care sa consfințit 
înființarea UZPR din România reîntregi
tă. Apoi, la ora 13:00 în somptuoasa sală 
a legendarei locații Casa Capșa au fost 

invitați patroni de presă, redactori șefi, 
personalități din presa scrisă, de radio, 
televiziune și presă online, personalități 
ale vieții culturale și academicieni, pentru 
a celebra împreună Centenarul gazetăriei 
profesioniste. 

Sub aceeași egidă a Centenarului 
UZPR a avut loc o manifestare memo
rabilă, în sala de concerte a Radiodifu
ziunii Române. Peste 600 de jurnaliști, 
oameni de cultură, reprezentanții unor 
ambasade și a unor instituții publice au 
fost prezenți la marcarea evenimentu
lui Centenar, au fost rostite alocuțiuni 
din partea unor mari personalități din 
jurnalismul românesc, începând cu pri
mul președinte al UZPR, Sergiu Andon, 
alți conducători importanți de structuri 
media din București și din țară, precum 
și invitați din Statele Unite ale Ameri
cii, Canada, Australia, Italia, Austria, 
Germania, Belgia, Serbia. Manifesta
rea organizată de Uniunea Ziariștilor 
Profesioniști din România sa bucurat 
de sprijinul logistic al Guvernului Ro
mâniei, concretizat în toate segmentele 
derulării evenimentului. 

Anul 2019 a consemnat și primul 
Bal al jurnaliștilor, în unul din ele
gantele saloane ale Casei Centrale a 
Armatei, cu participarea ziariștilor 
din București, din țară și Diaspora, 
eveniment primit cu multă bucurie, 
care a prilejuit întâlniri memorabile. 
Pe plan organizatoric, a fost demarată 
ideea unor evenimente de rezonanță, 
„Convorbiri jurnalistice”, ca răspuns la 
necesitatea de a reconecta publicul larg 
cu marile personalități ale jurnalismu
lui românesc din toate timpurile, 

A fost inițiată distincția „CREDIN
ȚĂ ȘI LOIALITATE”, care a fost acor

dată unui mare număr de jurnaliști, iar 
Premiile anuale ale UZPR au onorat 
acivitate profesională remarcabilă din 
anul anterior, la toate categoriile, după 
un concurs de înaltă ținută, riguros ju
rizat. În cadrul Galei festive, care a avut 
loc pe platourile Televiziunii Române, a 
fost acordat Marele Premiu pentru în
treaga activitate jurnalistică lui Ion An
dreiță, reputatul jurnalist și om de cul
tură Nicolae Dan Fruntelată afirmând: 
„După o lungă perioadă incertă, scriitorii 
și jurnaliștii au o casă a lor – Uniunea 
Ziariștilor Profesioniști din România”. 

Cea dea 7a ediție a Premiilor „Emi
nescu, ziaristul˝, găzduită de aceeași Sală 
Brâncuși de la Parlamentul României, 
a prilejuit o nouă pledoarie în favoarea 
celui mai important reprezentat al ziaris

ticii noastre, Mihai Eminescu. Cunoscuți 
eminescologi din Timișoara, Craiova, 
Iași și București au fost răsplătiți cu tro
feul „Izvorul”. În aceeași atmosferă festivă 
devenită tradițională au fost onorați zeci 
de membri ai UZPR din multe localități 
ale țării, remarcați pentru lucrările lor 
profesionale, pentru activitatea lor pro
digioasă și valoarea socială a muncii lor. 

Nu în ultimul rând, rămâne remar
cabilă activitatea neobosită, plină de 
energie și valoare culturală a Teatrului 
NostruM, care, sub egida Uniunii Zia
riștilor Profesioniști din România, își 
dublează activitatea teatrală cu acțiuni 
cu componentă socială, de pildă jucând 
în fața seniorilor din cămine de bătrâni 
sau făcând apreciate turnee în țară, cu 
intrarea liberă la spectacole. 

Tradiționalele Serate „Eminescu, jur-
nalistul”  centrate în jurul activității de 
gazetar a „celui dintâi redactor în adevă
ratul înțeles al cuvântului din România” 
– au intrat întro nouă etapă. Certa lor 
anvergură și utilitatea public, precum 
și interesul sporit al publicului pentru 
aceste manifestări cultural de înaltă ți
nută sub egida UZPR au generat necesi
tatea de a fi organizate bilunar. În acest 
fel, tot mai multe personalități marcante 
ale vieții academice românești se alătură 
organizatorilor în demersul de a îmbo
găți viața spirituală a Bucureștilor prin 
intermediul organizațieietalon a jurna
liștilor. La rândul său, Editura UZPR a 
demonstrat o activitate efervescentă, apa
rițiile editoriale dovedinduse numeroase 
și remarcabile – printre acestea, o colecție 
de câte 100 de poezii ale martirilor luptei 
pentru românism din Republica Moldo
va Grigore Vieru și Dumitru Matkovschi, 
ca și a cunoscutului om de cultură și 
luptător pentru întregire Nicolae Dabija 
– iar participările la diverse manifestări 
culturale și editoriale punctând, o dată în 
plus, forța gazetarilor români membri ai 
UZPR și pe segmentul publicistic.  

Revistele Uniunii – „Cronica timpu
lui” și „UZP” – se constituie nu doar în 
ecouri remarcabile ale manifestărilor și 
evenimentelor organizate de UZPR, ci 
și în publicații cu voce proprie, unice în 
peisajul massmedia, modele de conținut 
de calibru și grafică de excepție. 

De asemenea, președintele UZPR a 
evidențiat în Raportul său importanța și 

vizibilitatea în continuă creștere a UZPR, 
generate de însăși activitatea efervescentă 
din filialele din țară și de peste hotare, tot 
mai coagulate, tot mai active, tot mai im
plicate. În Prahova, Bacău, Dâmbovița, 
Argeș, Dolj, Caraș  Severin, Timiș, Arad, 
Hunedoara, Sibiu, Buzău, Constanța, Iași, 
Brașov, Mureș, Bistrița, Vâlcea, dar și cele 
din New York, Toronto, Montreal, Spa
nia, Republica Moldova (Chișinău), Italia 
și Austria (Graz și Viena) sau desfășu
rat evenimente marcante și, cu siguranță, 
după modelul acestora se vor întâmpla 
lucruri asemănătoare și în celelalte fili
ale teritoriale care întregesc numărul de 
45. O scurtă trecere în revistă a acestei 
activități efervescente din filialele UZPR 
ar putea include nenumărate apariții pu
blicistice – reviste, ziare, cărți – sesiuni 
de vizite ale membrilor Uniunii în fa
cultățile de jurnalism și în școli, pentru 
atragerea tinerilor spre una dintre cele 
mai frumoase profesii, acțiuni culturale 
de celebrare a unor personalități ale lumii 
jurnalismului autohton și multe altele.

Anul 2019 a însemnat și realiza
rea unor importante parteneriate între 
UZPR și universități, facultăți de jur
nalism, organizații neguvernamentale, 
importante uniuni cu profesii liberale, 
asociații culturale, reviste ale altor entități 
de pe întreg teritoriul țării, parte dintre 
acestea venind la inițiativa și din dorin
ța partenerilor, ca o atestare a extinderii 
permanente a vizibilității UZPR ca vector 
important și participant activ în tabloul 
general al utilității publice din societatea 
românească. 

Importanță și vizibilitate în 
continuă creștere a Uniunii
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ALE PRESEI DIN ROMÂNIA ŞI DIN LUME”ALE PRESEI DIN ROMÂNIA ŞI DIN LUME”

PULSUL  ORGANIZAȚIEI

În sediul Facultății de 
Litere a Universității ,,Va-
sile Alecsandri” a avut loc 
întâlnirea periodică a con-
ducerii Uniunii Ziariştilor 
Profesionişti din România 
cu filiala din Bacău, sub ge-
nericul „Convorbiri jurna-
listice”, instituite cu ocazia 
împlinirii a 100 de ani de la 
constituirea UZPR. 

„C onvorbirile jurnalistice” își 
propun permanentizarea 
întâlnirilor conducerii Uni

unii cu membrii săi, cât și cu publicul 
consumator de presă, pentru a dezbate 
problemele actuale și de perspectivă 
ale presei din România și din lume. 
La eveniment au participat Doru Dinu 
Glăvan, președinte al UZPR,  Ovidiu 
Zanfir, secretar UZPR, Firiţă Carp, 

membru al Colegiului Director al 
UZPR, Cornel Cepariu, președinte al 
filialei băcăuane, invitat fiind și Petru 
Frăsilă, scriitor, manager general al 
postului de televiziune TeleMoldova 
Iași. Au mai fost prezenţi conf. univ. 
dr. Cristina Cârtiţă Buzoianu – pro
rector al Universităţii, Brândușa Mi
haela Amalancei – decan al Facultăţii 

de Litere, ziariști, membri ai Filialei 
Bacău a UZPR, studenţi ai Facultăţii 
de Litere, Departamentul de Știinţe 
ale Comunicării.

Vizita a început la Studioul Academic 
TV, înfiinţat acum câţiva ani cu apara
tură donată de SC DEȘTEPTAREA, 
studio propriu al studenţilor, cu rol 
didactic, dar și de producţie, unde stu

denţii, sub coordonarea lui Dan Duţă, 
membru al UZPR, își fac orele de prac
tică. Investiția este, în același timp, locul 
unde viitorii comunicatori au posibili
tatea săși pună în valoare cunoștinţele 
și talentul ca viitori posibili jurnaliști.

La început a fost prezentată cartea 
„Presa, vremurile și politica”, Editura 

Timpul, 2019, semnată de Petru Frăsilă. 
Autorul, prin modul profesionist „de 
a pune întrebări”, în cele 13 interviuri 
aduce în primplan, după o experienţă 
de 30 de ani în jurnalistică, problemele 
televiziunilor locale sau regionale pri
vate, de la începutul anilor ’90 și până 
astăzi, dar, mai ales, rolul politicului și 
economicului în păstrarea (sau nu) a 
independenței posturilor și jurnaliști
lor de televiziune. Volumul de intervi
uri, după cum a afirmat prof. univ. dr. 
ing. Vasile Puiu, este o carte destinată 
nu numai ziariștilor ci și publicului 
larg, care poate afla ce nu se vede din 
spatele camerelor, din spatele ecranelor 
televizoarelor, avatarurile meseriei și, 
implicit, lupta cu inerţia, cu birocraţia, 
cu mediul politic, deranjat de inter
venţia presei în „bucătăriile murdare” 

ale unor oameni politici, care se cred 
stăpâni ai tot ce mișcă în teritoriul pe 
care vremelnic îl păstoresc. „O carte 
utilă, o carte densă, scrisă de un jur-
nalist care, pentru a-și recâștiga demni-
tatea și libertatea de opinie, a apelat și la 
CEDO, care i-a dat dreptate”, a afirmat 
profesorul Vasile Puiu.

La întâlnirea de la Bacău, preșe
dintele UZPR ia înmânat ziaristului 
Petru Frăsilă carnetul de membru al 
Uniunii Ziariștilor Profesioniști.

Doru Dinu Glăvan:
„ Filiala din Bacău este una 
dintre cele mai puternice”

În partea a doua, Doru Dinu Glă
van a prezentat acţiunile întreprinse în 
ultima perioadă de Uniunea Ziariștilor 
Profesioniști din România, care numă
ră în prezent 3.500 membri și doar o 
treime din ei sunt pensionari. „Fără 
a fi o organizaţie sindicală, UZPR și-a 
propus, prin tot ceea ce face, să contri-
buie la profesionalizarea jurnalismului, 
la apărarea de impostură și, de ce nu, în 
aceste condiţii economice și politice, să 
susţină sprijinirea de către stat a presei. 
Nu ne dorim sponsorizări, nu pomeni, 
ci o colaborare bazată pe norme și legi, 
pe susţinere din bani publici, așa cum se 
întâmplă și în Occident. Suntem singura 
organizaţie a jurnaliștilor, profesională și 
de utilitate publică, avem 36 de filiale în 
ţară și șase în străinătate, avem editură 
și publicaţii proprii. Ne propunem să fim 
prieteni, să slujim interesul public prin 
proiectele noastre, cititorii, iar filiala din 
Bacău, condusă de un jurnalist profesio-
nist, cu iniţiativă, este un dintre cele mai 
puternice, formată din oameni dedicaţi 
profesiei”, a spus președintele UZPR.

În același context, au fost dezbătute 
și teme ale impactului tehnicii și teh

nologiei, mai ales a internetului, în jur
nalismul modern, precum și diferenţe
le dintre profesionalism și impostură, 
dintre onestitate și furt. „S-a trecut 
foarte rapid de la jurnalistul cu pixul 
în mână la cel cu telefonul, au apărut 
ziarele electronice, blogurile, în care, de 
multe ori, se practică pe scară largă fur-
tul de informaţie, neverificată, care adu-
ce prejudicii cititorului. Se simte o lipsă 
acută de jurnaliști profesioniști, tinerii 
preferă blogurile, reţelele de socializa-
re. Ca urmare a noilor reglementări pe 
plan european și mondial, prin introdu-
cerea obligatorie a protecţiei «dreptului 
de autor», toate acestea vor dispărea 
și se va reveni la ziaristul de teren, la 
cel care scrie «istoria clipei». Vă invit 
să bateţi la ușa redacţiilor, găsiţi acolo 
profesioniști de la care aveţi ce învăţa. 
Ziaristica este o meserie care se face cu 
pasiune, cu muncă și cu inteligenţă”, a 
punctat, la rândul său, Ovidiu Zanfir.

În acest cadru sa discutat și sau fă
cut propuneri cu privire la o problemă 
mult discutată în ultimii ani, cea a limbii 
române, a eludării normelor gramati
cale, inclusiv în presă. Conf. univ. dr. 
Ioan Dănilă a insistat ca redacţiile să 
reintroducă postul de corector, „absolut 
necesar într-o redacţie, în semn de respect 
și preţuire a limbii române”.

Cu ocazia împlinirii a 100 de ani 
de la înfiinţarea UZPR, conducerea 
Uniunii  a acordat jurnaliștilor  care 
au semnat, dea lungul timpului, și în 
Deșteptarea  Mihai Buznea, Eugen 
Verman, Ștefan Radu și Leonard Popa 
distincţia „Credinţă și loialitate”, în 
semn de preţuire pentru activitatea lor.
@ Gheorghe BĂLŢĂTESCU

Foto: Ioan Bîşcă

„Convorbiri jurnalistice” - Inițiat de președintele Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România, proiectul „Convorbiri jurnalistice” este un demers de sinteză 
și de analiză extinsă a problematicii ample și atât de diverse a mass-media din România, 
în context intern și internațional. Cu atât mai relevant cu cât este derulat de cea mai 
reprezentativă și mai longevivă organizație de breaslă din țară, demersul susținut 
de Doru Dinu Glăvan și conducerea UZPR leagă între ele filialele Uniunii din toată 
România, reflectă preocupările și acțiunile jurnaliștilor remarcabili care le compun și le 
susțin, propagând, în același timp, complexele interacțiuni profesionale deopotrivă în 
rândul jurnaliștilor din țară și dincolo de hotare, acolo unde UZPR are filiale puternice, 
redutabile, implicate.
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P reședintele UZPR, Doru Dinu 
Glăvan, a conferențiat vineri, 
21 februarie 2020, la Cluj, 

despre problemele actuale ale presei 
românești, la invitația directorului 
revistei „Tribuna”, Mircea Arman. 

În prezența unui public select și 
exigent, compus din ziariști, oameni 
de cultură și scriitori, conferința 
sa transformat întro veritabilă 
dezbatere asupra rolului și locului 
ziaristului în societate, asupra re
lației acestuia cu puterea politică 
și cu puterea economică, dar și cu 
propria conștiință. A fost o dezba
tere destinsă și deschisă, în care sau 
punctat chestiuni privind necesita
tea întoarcerii la valorile fundamen
tale ale breslei, ilustrate cu strălucire 
în istoria presei românești de către 
ziaristul Mihai Eminescu, recursul 
la memoria acestuia fiind făcut cu 
putere de convingere de către scrii
torul Miron Manega, purtătorul de 
cuvânt al UZPR, dar și probleme de 
mare actualitate privind statutul mo
ral, social, material și legal al breslei 

și slujitorilor ei, puse în lumină de 
Firiță Carp și Marian Nencescu.

În urma discuțiilor de la Cluj, 
printre alte concluzii, sa degajat ide
ea necesității creării, în cadrul UZPR, 
a unei filiale dedicate jurnalismului 
cultural, ca posibil antidot la „criza 
de limbă română”, probabil cea mai 
păguboasă dintre crizele cărora le 

face față presa actuală. La solicitarea 
președintelui Doru Dinu Glăvan, un 
comitet de inițiativă compus din zi
ariștii Firiță Carp, Miron Manega și 
Adrian Suciu au demarat procedurile 
statutare privind constituirea filialei, 
urmând ca, în scurt timp, aceasta să 
fie funcțională și activă. 

@ Adrian SUCIU

S ala Centenar a Bibliotecii Jude
țene „A.D. Xenopol” a găzduit 
Adunarea Generală de Ale

geri a Filialei „Ioan Slavici” Arad a 
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România. Președintele Vasile Filip a 
fost reales pentru un nou mandat, 
de patru ani, împreună cu întreaga 
echipă de conducere: Gabriela Groza 
(secretar), Daniel Scridon și Lucian 
Șerban (vicepreședinți). În condițiile 
în care numărul ziariștilor arădeni 
care sau alăturat UZPR a crescut 
în ultimul an, filiala având deja 37 
de membri, au mai fost aleși doi vi
cepreședinți, Lavinia Betea și Doru 
Sinaci, în conducere fiind cooptat de 

asemenea și Gabriel Constantinescu.  
În deschiderea ședinței, președin

tele Vasile Filip a prezentat raportul de 

activitate, din care spicuim: „Ne-am 
mobilizat cu toţii să convingem cât mai 
mulţi ziariști profesioniști din redacţii 
sau pensionari să vină alături de noi, 
și pot să spun că un rol deosebit l-a 
avut Gabriela Groza care și-a și aju-
tat colegii să își întocmească dosarele 
pentru a fi primiţi în Uniune. (...) Am 
luat hotărârea ca Filiala din Arad a 
UZPR să poarte numele marelui clasic 
al literaturii române IOAN SLAVICI – 
cel mai important scriitor și jurnalist 
arădean din toate timpurile, născut pe 
meleagurile arădene, la Şiria”, a spus 
Vasile Filip.

@ Lucian ȘERBAN

PULSUL  ORGANIZAȚIEI

DESPRE RELAȚIA PRESEI CU PROPRIA DESPRE RELAȚIA PRESEI CU PROPRIA 
CONȘTIINȚĂ, LA CLUJCONȘTIINȚĂ, LA CLUJ

ZIARIȘTII ARĂDENI DIN UZPRZIARIȘTII ARĂDENI DIN UZPR
ȘI-AU ALES CONDUCEREAȘI-AU ALES CONDUCEREA

„1 00 de ani de presă. Responsa-
bilitate. Respect. Asumare” a 
fost tema întâlnirii conducerii  

Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România cu membrii filialei Galați a 
UZPR, în sala „Mihai Eminescu” a Bi
bliotecii „V.A. Urechia”, în cadrul seriei 
de evenimente derulate în toată țara 
sub genericul „Convorbiri jurnalistice”.

Doru Dinu Glăvan, președintele 
UZPR, a fost însoțit de Mihai Milca, vi
cepreședinte, Miron Manega, purtător 
de cuvânt al UZPR, Răzvan Onesa, tre
zorierul Uniunii și Firiță Carp, membru 
al Juriului de onoare al UZPR.

Nu au lipsit de la întâlnire membrii 

fondatori ai filialei Galați: ziaristul 
Radu Macovei, conf. univ. dr. Grigore 
Lazarovici, ziarista și scriitoarea Ka
tia Nanu, Gh. Arsene, scriitorul Viorel 
Dinescu, alți colegi ziariști din presa 
scrisă, din radio și televiziune.

Întâlnirea a fost deschisă de repre
zentantul filialei Galați a UZPR, care a 

adresat cuvântul de bun venit oas
peților. Dezbaterile au continuat cu 
alocuțiunea președintelui UZPR, 
care a vorbit ziariștilor gălățeni des
pre ce înseamnă cei 100 de ani de 
presă organizată, UZPR fiind o en
titate profesională care își trage seva 
din societatea ziariștilor profesio

niști, înființată în ianuarie 1919. La 
rândul său, Miron Manega sa referit 
la actualitatea mesajului publicisticii 
eminesciene, iar Mihai Milca a pre
zentat aspecte legate de pregătirea 
Adunării Generale din martie 2020 
și a subliniat în ce măsură „profe-
sionalismul este o țintă pentru toți 
ziariștii din presa contemporană”.

În cadrul evenimentului au fost 
acordate filialei Galați placheta și 
medalia care celebrează  Centenarul 
UZPR. De asemenea, conducerea 
Uniunii a acordat două distincții 
„Credință și  loialitate” ziaristei Ma
ria Măndița Dima, corespondentul 
de la Galați pentru Radio România 
și lui Gheorghe Arsene, ziarist la 
Viața  liberă, pentru longevitatea 
și calitatea slujirii cuvântului scris.

@ Maria STANCIU

TRADIȚIE, DISTINCȚII ȘITRADIȚIE, DISTINCȚII ȘI
PROIECTE LA GALAȚIPROIECTE LA GALAȚI
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Z eci de jurnaliști botoșăneni, din 
toate generațiile, pensionari sau 
în activitate, sau reunit în Sala 

„George Enescu” a Hotelului „Rapso
dia” pentru „Convorbiri jurnalistice” 
cu membrii conducerii centrale a Uni
unii Ziariștilor Profesioniști (UZPR) 
din România. Din partea conducerii 
centrale au venit la Botoșani preșe
dintele Doru Dinu Glăvan, secretarul 
Ovidiu Zanfir și Firiță Carp, membru 
în Juriul de Onoare, Disciplină și Ar
bitraj al UZPR.

Discuțiile sau centrat pe vitaliza
rea filialei județene a UZP și pe opor
tunitățile pe care aceasta le poate avea 
în defășurarea activității. Mesajul lui 

Doru Dinu Glăvan a fost de unitate 
a tuturor jurnaliștilor, indiferent de 
media în care activează, de opțiunile 
sau viziunile lor politice. „În această 
Uniune sunt peste 3.500 de membri în 
baza noastră de date, din toate trustu-

rile de presă, din toate redacțiile… Eu 
cred că, în primul rând, această Uniune 
trebuie să dovedească faptul că este un 
detașament puternic de jurnaliști din 
toate redacțiile, și de dreapta și de stân-
ga”, a declarat președintele Uniunii.

Filialei Botoșani ia fost oferită Pla
cheta Aniversară și Medalia de Aur 
a UZPR, distincții instituite pentru a 
marca „existența seculară” a acestei 
forme asociative a jurnaliștilor.

În cadrul aceleași acțiuni sau sta
bilit coordonatele noii conduceri a 
filialei botoșănene și sau acordat dis
tincții unor actuali și foști jurnaliști.
@ Marius ILINCARU

C onducerea Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România sa 
aflat întro vizită la filiala Bi

hor. Cu această ocazie, președintele 
Doru Dinu Glăvan și purtătorul de 
cuvânt Miron Manega sau întâlnit 
cu membrii uneia dintre cele mai re
prezentative, numeric și nu numai, 
filiale județene, după cum a mărtu
risit însuși președintele.

În cadrul întâlnirii, care a avut 
loc la sediul filialei din Oradea, au 
fost abordate mai multe subiecte 
care țin de bunul mers al organiza
ției. Pe lângă promovarea valorilor 

Uniunii, care au în centru spritul de 
românism, au fost dezbătute și situ
ațiile mai puțin plăcute, care au dus 
la anumite animozități, care însă au 
fost clarificate de ambele părţi.

Sa pus accentul pe unitate și 
conlucrare, astfel încât imaginea or
ganizației să nu fie afectată. Preșe
dintele Doru Dinu Glăvan a apreciat 
importanța filialei Bihor în cadrul 

Uniunii, care „este una dintre cele 
mai reprezentative numeric din țară 
și printre puținele cu personalitate 
juridică”.

Au fost acordate Diplome de 
merit pentru doi membrii seniori 
sau aflați în activitate. Astfel, Derer 
Ferenc, prof. Blaga Mihoc, Mircea 
Chirilă și Florin Mihalca au primit 
„Distincția Credință și Loialitate”.

Vizita la Oradea a președintelui 
UZPR și a purtătorului de cuvânt 
Miron Manega sa înscris întro se
rie de întâlniri cu jurnaliștii din țară 
membri ai UZPR, proiectul „Convor
biri jurnalistice”, derulat în contextul 
celebrării unui veac de existență a 
organizației.

@ Florin MIHALCA

APEL LA UNITATEA TUTUROR APEL LA UNITATEA TUTUROR 
JURNALIȘTILOR, LA BOTOȘANIJURNALIȘTILOR, LA BOTOȘANI

UNITATE, CONLUCRARE ȘI UNITATE, CONLUCRARE ȘI 
PROFESIONALISM LA FILIALA BIHORPROFESIONALISM LA FILIALA BIHOR
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S âmbăta, 11 ianuarie 2020, Fili
ala Brașov „Aurel Mureșianu” 
a Uniunii Ziariștilor Profesio

niști din România (UZPR) a organi
zat trei evenimente importante: 101 
ani, de la înființarea Uniunii Ziariș
tilor Profesioniști din România; 170 
de ani de la nașterea lui Mihai Emi
nescu  Patronul spiritual al UZPR și 
30 de ani de presă liberă brașoveană 
postdecembristă. 

La aceste evenimente a participat și 
președintele UZPR, Doru Dinu Glă
van, care a venit cu surprize și a acordat 
o distincție și o medalie Filialei Brașov 
„Aurel Mureșianu”, pe care ia înmâ

nato președintelui filialei, Ioan Pam
parău, pentru contribuția sa la organi
zarea și bunul mers al filialei brașovene. 

De asemenea, a acordat Distincția 
„Credință și loialitate” jurnalistului Ioan 
Popa și jurnalistei Anca Sigmirean, de 
la Radioteleviziunea Transilvania, pen

tru talentul, devoțiunea și responsabili
tatea puse în slujba înnobilării profesiei 
de jurnalist. 

Cu acest prilej a fost lansat și siteul 
Filialei Brașov„Aurel Mureșianu” a 
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România, care să vină în întâmpina
rea jurnaliștilor cu informații legate 
de Statutul Uniunii și alte informații, 
privind activitatea filialei brașovene: 
www.uzprbrasov.ro 

Mulțumim: 
 Domnului Președinte UZPR, 

Doru Dinu Glăvan, pentru participa
re, pentru cuvintele adresate și, nu în 
ultimul rând, pentru onorantele dis
tincții acordate Filialei Brașov UZPR, 
domnului Ioan Pamparău, domnului 
Ioan Popa și Ancăi Sigmirean; 

 Domnului Ioniță, pentru dăruire 
și aportul adus pentru buna desfășurare 
a activității Filialei Brașov UZPR; 

 Domnului Ioan Pamparău, pentru 
organizarea evenimentului și pentru 

sprijinul acordat jurnaliștilor brașoveni; 
 Jurnalistului covăsnean Matei 

Schinteie și videocameramanului Alex 
Bucsa, care au filmat evenimentul, au 
luat interviuri și au venit cu echipa
mentele necesare; 

 Tuturor celor care sau implicat în 
realizarea acestui eveniment, invitaților 
și tuturor celor prezenți. 
@ Ileana GAFTON DRAGOȘ

O adunare informală, dar de
osebit de utilă pentru mem
brii UZPR Filiala Constanța 

a avut loc sâmbătă 18 ianuarie 2020 
în sala Clio a Muzeului Național al 
Marinei Române. Aceasta a fost pri
lejuită de deplasarea unor membri ai 
Consiliului de Conducere a UZPR, 
în frunte cu președintele Uniunii, dl. 
Doru Dinu Glăvan, având ca obiectiv 
o mai bună cunoaștere a modului în 
care se regăsesc obiectivele prevăzute 
în statutul UZPR în cadrul filialei.

Deschiderea adunării a fost mar
cată de acordarea de către Consiliul 
Director al UZPR, prin persoana 
președintelui, dl. Doru Dinu Glăvan 
a unor distincții și medalii.

Astfel filialei Constanța iau fost 
acordate Medalia Jubiliară și Placheta 
Jubiliară instituite cu prilejul aniver
sării Centenarului înființării UZPR, 
iar unor jurnaliști constănțeni care au 
avut o activitate îndelungată în pro
fesia de jurnalist lea fost acordată 
„Distincția Credință și Loialitate”.

Au fost acordate distincții jurna
liștilor: Aurelia Lăpușan, Traian Bră
tianu, Ion Tița Călin, Daniel Sârbu și 
Robert Nenciu. 

În continuare, președintele filia
lei Ioan Damaschin a făcut o scurtă 
prezentare a modului în care jurna
liștii constănțeni sau implicat în anul 
2019,pentru realizarea obiectivelor 

prevăzute în Statut, în special a mo
dului în care sau desfășurat activită
țile prin parteneriate cu instituții de 
învățământ și cultură locale: Clubul 
Umoriștilor Constănțeni, Clubul 
Nautic Român și Colegiul Național 
Mihai Eminescu, Cenaclul Literar 
Mihail Sadoveanu, Liga Navală Ro
mână, Muzeul Național al Marinei 
Române.

Un punct distinct în cadrul adu
nării la constituit prezentarea de 
către dl. Doru Dinu Glăvan,preșe
dintele UZPR, a noilor modificări 
aduse Statutului organizației, adop
tate în ședința extraordinară din luna 
septembrie 2019. Totodată, domnia 
sa a efectuat și o succintă prezentare 

a proiectelor realizate de UZPR în 
anul 2019 și a proiectelor de viitor, 
preconizate.

Prin faptul că activitatea sa desfă
șurat la doar trei zile de la data când 
sau împlinit 170 de ani de la naș
terea Marelui Poet Național Mihai 
Eminescu, adunarea sa constituit și 
întrun bun prilej de evocare a acti
vității publicistice a poetului nepe
reche. Evocarea a fost făcută de dl. 
Miron Manega purtător de cuvânt 
al organizației.

În finalul adunării a avut loc un 
dialog între Conducerea UZPR și 
jurnaliștii constănțeni.

@ Ioan DAMASCHIN

PULSUL  ORGANIZAȚIEI

FILIALA BRAȘOV, ÎN EVOLUȚIE APRECIATĂFILIALA BRAȘOV, ÎN EVOLUȚIE APRECIATĂ DIALOG DIALOG UTIL ÎNTRE CONDUCEREA UZPR UTIL ÎNTRE CONDUCEREA UZPR 
ȘI JURNALIȘTII CONSTĂNȚENIȘI JURNALIȘTII CONSTĂNȚENI
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L a biblioteca județeană „Alexan
dru și Aristia Aman” din Cra
iova a avut loc, luni, 17 februa

rie, un remarcabil eveniment, destinat 
sărbătoririi unui ziarist și scriitor cu 
activitate bogată și cunoscută în zona 
Olteniei, Nicolae Băbălău, care a lan
sat o nouă carte, cea de a douăspre
zecea, în contextul sărbătoririi a 45 
de ani de la publicarea primului text 
jurnalistic și 40 de ani de la ieșirea de 
sub tipar a primei sale cărți.

Filiala UZPR „Tudor Arghezi” 
Craiova, împreună cu Filiala Craiova 
a Uniunii Scriitorilor și cu instituția 
gazdă, sub egida Consiliului Județean 
Dolj, au organizat o manifestare com
plexă, care a constat în lansarea cărții 
Întâmplări și peripeții din călătorii, o 
expoziție cu extrase din articolele de 
presă publicate dea lungul timpului, 
precum și o expoziție cu exemplare 
din cărțile sărbătoritului. 

Nicolae Băbălău sa născut la 17 
februarie 1948, în localitatea Șiroca, 
din județul Mehedinți. A urmat un 
traseu sinuos și dificil, ca mulți dintre 

copiii proveniți din mediul rural, dar 
a ajuns să se afirme ca jurnalist și, mai 
apoi, în calitatea de scriitor. 

A fost redactorcorespondent al 
ziarelor Scânteia și Adevărul pentru 
județul Dolj, dar și colaborator al altor 

ziare centrale (Național, Scânteia Ti
neretului), precum și al posturilor de 
radio România Actualități sau Radio 
Oltenia Craiova. Mai mulți ani, Nico
lae Băbălău a fost director al bibliote
cii „Alexandru și Aristia Aman”, iar 

SĂRBĂTOARE LA FILIALASĂRBĂTOARE LA FILIALA
„TUDOR ARGHEZI” CRAIOVA„TUDOR ARGHEZI” CRAIOVA

Î n cea dea unsprezecea zi a lunii 
lui făurar, în municipiul de la mal 
de Dunăre, Giurgiu, sau reunit 

cei 11 membri UZPR, alături de cei 
peste 20 de jurnaliști, truditori ai 
celor 12 redacții ale publicațiilor în 
format electronic și trei posturi de te
leviziune prin cablu, pentru a hotărî 
constituirea unei structuri teritoriale 
a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România. Au fost invitați și colegii lor, 

membrii UZPR, din județele înveci
nate Călărași și Teleorman, care, din 
păcate, nu au fost prezenți. Au ono
rat prin prezență Președintele UZPR, 
domnul Doru Dinu Glăvan,domnul 
Firiță Carp, membru în Comisia de 

onoare , disciplină și arbitraj și dom
nul Răzvan Onesa, membru în Con
siliul director.

Decanul de vârstă al jurnaliștilor 
giurgiuveni, domnul Emil Talianu, a 
salutat pe cei prezenți și a rugat pe 
domnul președinte al UZPR, Doru 
Dinu Glăvan, să conducă lucrările 
acestei întruniri. Acesta a prezentat 
sintetic,un istoric al UZPR, dar au fost 
creionate pentru primul an al noului 
veac de existență a UZPR numeroase 
provocări, care înseamnă proiecte de
osebite toate urmând să se răsfrângă 
programatic în beneficiul breslei.

Pentru a se cunoaște bogata activi
tate publicistică din acest oraș dună
rean, începând cu anul 1867, domnul 
muzeograf, Mircea Alexa, a prezentat 
un scurt istoric al presei giurgiuvene.

ÎNTĂRIRE A FILIALEI SUD ÎNTĂRIRE A FILIALEI SUD 
„DAN MUCENIC”„DAN MUCENIC”

Sa trecut, apoi, la măsuri organi
zatorice. Sau propus și sau aprobat 
în unanimitate constituirea Filialei 
Sud a UZPR, care să poarte numele 
valorosului ziarist Dan Mucenic, de 
la a cărui trecere în eternitate se îm
plinesc în această primăvară doi ani, 
conducerea Filialei va fi asigurată de 
Emil Talianu și doi vicepreședinți – 
Camelia Sachetti și Cristian Marin.

Au mai fost propuse, de către cei 
prezenți, unele proiecte ale Filialei, 
printre care ; mărirea numărului de 

membri UZPR, realizarea unor întâl
niri periodice, pe teme de interes, cu 
elevii celor șase licee din municipiu, 
realizarea unei bune colaborări trans
frontaliere cu jurnaliștii din districtul 
bulgar Ruse.

Filialei Sud „Dan Mucenic” a 
UZPR, nou constituite, ia fost acor
dată de către domnul președinte al 
UZPR, Doru Dinu Glăvan, Medalia 
jubiliară „100 de ani de la înființa
rea UZPR”, iar doi membrii UZPR, 
cu o activitate deosebită în domeniul 

presei giurgiuvene, Ion Gagii și Ion 
Diaconescu, au primit distincția „Cre
dință și loialitate”. 

Tot cu acest prilej, conducerea 
UZPR a oferit Filialei Sud „Dan Mu
cenic” Giurgiu și Bibliotecii județene 
„I.A.Bassarabescu” mai multe cărți 
conținând „poeme alese” semnate de 
Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi 
și Nicolae Dabija.

@ Emil TALIANU 

colectivul de aici are și acum o bună 
impresie despre anii cât la avut în 
fruntea sa.

O bună parte dintre creațiile sale li
terare șiau găsit locul în paginile unor 
reviste precum Luceafărul, Ramuri, 
Scrisul Românesc, Adevărul literar și 
artistic, Mozaicul. Dintre titlurile vo
lumelor pe care lea publicat notăm: 
Noaptea cea mai lungă a Craiovei 
(1979, în colaborare cu Lucian Triță 
și Vasile Gavrilă), Amurgul se lăsase 
în zori (1983), Iubire ucisă (1986), 
Golgota mântuirii (1988), Întoarcerea 
fiului… povestitor (2002).

Manifestarea a stârnit un interes 
deosebit, sala „Dinu C. Giurescu” a 
bibliotecii dovedinduse neîncăpă
toare. De o atenție aparte sa bucurat 
săbătorirea și din partea colegilor din 
presa scrisă și audio vizuală.

Cartea lansată cu acest prilej, În
tâmplări și peripeții din călătorii, 
cuprinde în cea mai mare parte im
presiile autorului dintrun pelerinaj 
la locurile sfinte din Israel, completat 
cu o altă călătorie, tot pe teme religi

oase, la Meteora, în Grecia, dar 
și cu câteva eseuri din călătorii 
efectuate cu alte prilejuri, ca 
jurnalist, în Italia, Spania sau 
Franța. Partea cu cea mai mare 
pondere din lucrare, pelerinajul 
din Israel, este, deopotrivă, un 
reportaj de călătorie, augmentat 
însă, consistent, cu trimiteri la 
elementele de religiozitate ale 
satului din copilăria autoru
lui, precum și cu aspecte din 
actualitatea imediată. Despre 
carte și despre autor au vorbit 
preotul Mihalache Tudorică, 
scriitor și jurnalist, Ioan Lascu, 
președintele filialei Craiova a 
Uniunii scriitorilor, Mircea Pos
pai, președintele filialei UZPR 
„Tudor Arghezi” Craiova (care 
a și moderat manifestarea), scri
itorul și ziaristul Ion Munteanu, poetul 
Florea Miu. Autorul a dezvăluit, bine
înțeles, multe dintre punctele de interes 
ale îndelungatei sale cariere, precum 
și gândurile care lau determinat să 
scrie cartea trimisă acum către cititori. 

Un moment remarcabil la consti
tuit lectura unor fragmente din cartea 
lansată de către cunoscutul actor cra
iovean Emil Boroghină.

@ Rodica PĂVĂLAN
Foto: Gigi Catană
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Î n data de 24 ianuarie 2020, Iașul a 
găzduit două evenimente, purtând 
același mesaj mobilizator: credință 

și loialitate. În timp ce Piața Unirii era 
animată de o masă impresionantă de 
oameni dornici să se afle în aceeași 
horă cu președintele României, Klaus 
Werner Johannis, la Hotelul „Rama
da” avea loc o întâlnire de lucru cu 
membrii filialei ieșene a Uniunii Zi
ariștilor Profesioniști din România 
(UZPR) în prezența președintelui 
Doru Dinu Glăvan.

Păstrând proporțiile, fiecare își 
servea patria cu credință și loialitate. 
Dacă diplomaţia română, în scopul 
recunoașterii Unirii Principatelor 
Române sub domnitorul Alexan
dru Ioan Cuza, a contribuit la con
solidarea României, presa din Țara 

Românească și Moldova (amintim, 
spre exemplu, publicația „Dâmbovița” 
condusă de Dimitrie Bolintineanu) 

a militat puternic pentru o națiune 
unită. Ambele evenimente aveau să 
confirme trăinicia actului unirii. 

Delegația UZPR de la București 
alcătuită și din Miron Manega, Firiță 
Carp și Ovidiu Zanfir, întro strânsă 
colaborare cu filiala ieșeană (acum 
având peste 100 de membri), șia făcut 
cunoscută agenda cu vădita dorință 
de ași îndeplini obiectivele propuse. 
Alături de președinte au mai făcut 
parte Daniela Gîfu (vicepreședinta 
UZPR), Grigore Radaslavescu (șeful 
Filialei ieșene a UZPR), prof.univ.dr. 
Vasile Burlui (Apollonia TV și rectorul 
Universităţii Apollonia) și Petru Fră
silă (managerul general al postului de 
televiziune TeleMoldova Iași).

CREDINȚĂ ŞI LOIALITATE LA IAȘICREDINȚĂ ŞI LOIALITATE LA IAȘI În acest context, presa culturală 
avea să devină un subiect de interes 
comun, chiar dacă la nivel central 
UZPR se lovește de unele inerții. Do
rința ca 28 iunie să devină Ziua Naţi
onală a Ziaristului Român rămâne un 
obiectiv ce trebuie atins. Credința și 
loialitatea inimii marelui nostru Poet, 
scos abuziv din viața publică, nu pot 
rămâne nemarcate pe calendarul fie
căruia dintre noi. 

Eminescu trebuie cunoscut în
tocmai cum a fost. Scriitorul ieșean 
Emilian Marcu, recent premiat de 
Academia Română, a menţionat as
pecte mai puțin promovate din activi
tatea poetului naţional și jurnalistului 
Mihai Eminescu. Deși îl celebrăm pe 
15 ianuarie (data de naștere care fi
gurează în manualele școlare și alte 
enciclopedii din mediul online – n. 
15.01.1850, Botoșani), Poetul a apărut 
pe lume în data de 20 decembrie 1849 
la Dumbrăveni, judeţul Suceava. 

De asemenea, Raluca Daria Di
aconiuc (Radio Iași), Maria Florea 
(TVR Iași), Lucian Apopei (Ziarul 
Lumina), Corneliu Dorneanu (Ra
dio Iasi), Vasile Filip (Radio Trinitas), 
Jică Aionoaie (Ziarul Lumina) au pri
mit diplome cu distincția „Credinţă și 
Loialitate” și plachete de excelenţă cu 
ocazia împlinirii a 100 de ani de la în
fiinţarea UZPR. Sau acoperit, zicem 
noi, echilibrat serviciile massmedia 
din Iași. A fost un moment în care au 
fost lansate și Convorbirile jurnalis
tice, un proiect al breslei ziariștilor 
români.

După Bacău și Iași, conducerea 
UZPR sa deplasat în perioada 2425 
ianuarie la Botoșani și Suceava, încheind 
astfel un periplu mai mult decât necesar 
în acest efort comun de consolidare a 

unității. Data de 14 februarie, când va 
avea loc Adunarea Generală și de Ale
geri, validează rolul strategic pe care 
actuala conducere UZPR și la asumat.

@ Daniela GÎFU
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„C onvorbiri jurnalistice” interne 
au fost purtate pe 12 februa
rie între conducerea centrală 

a UZPR și membrii filialei maramure
șene. Prezent în Baia Mare, președintele 
UZPR, Doru Dinu Glăvan, a declarat 
că scopul Uniunii este acela de a reda 
în faţa publicului, încrederea în breasla 
jurnalistică. De cealaltă parte, purtăto
rul de cuvânt al UZPR, Miron Manega, 
a atras atenţia ziariștilor să aibă curaj, 
să își asume anumite riscuri pentru a 
spune adevărul. 

În cadrul dialogului, liderul central, 
Doru Dinu Glăvan a accentuat care e 
rolul UZPR. „Principalul motiv pentru 
care trebuie să fie căutată uniunea nu 
trebuie să fie pensia suplimentară, ci ar 
fi important ca membri uniunii să reali-
zeze diverse proiecte la instituţii publice, 
diferite instituţii multinaţionale”, a spus 
Doru Dinu Glăvan. El a mai venit cu 
ideea organizării unor Convorbiri jur
nalistice, după modelul Convorbirilor 
literare ale lui Titu Maiorescu. Aceste 
discuţii ar putea fi iniţiate chiar în faţa 
studenţilor de la specializările jurna
lism, comunicare și relaţii publice. 

„Aceste convorbiri vrem să le aducem 
în faţa publicului larg. Să îmbunătăţim 
încrederea publicului către breasla noas-
tră. Aș vrea să organizaţi și aici aceste 
Convorbiri jurnalistice”, a mai punctat 
președintele UZPR.

De cealaltă parte, purtătorul de 
cuvânt al UZPR, Miron Manega, a 
adăugat că trebuie redată demnita

tea profesiei de jurnalist. „UZPR nu e 
un ONG de buzunar, cuminte care să 
organizeze, să bifeze serbări școlare și 
să primească bani de la Guvern. Este 
partea activă a ceea ce numim con-
venţional societatea civilă, mai ales în 
aceste zile când se simte nevoia unor 
voci din afara structurii puterii pentru 
că vedeţi ce se întâmplă cu noi, ce se 
întâmplă în jurul nostru. Punctual, ce 
ne propunem: să încercăm să facem 
ceva pentru ridicarea din ţărână și 
să redresăm din punct de vedere mo-
ral profesia din care facem parte. Să 
încercăm să îi redăm standardul de 
demnitate pe care l-au dat marii jur-
naliști ai României începând cu Mihai 
Eminescu. Am asistat la eliminarea 
din denumirea Ministerului Culturii a 
sintagmei de identităţii naţionale. Noi 
suntem acum într-o stare de război în 
care identitatea este exmatriculată din 
prezent, din viitor, fiind în mod arti-

ficial opusă noţiunii de globalism”, a 
afirmat Miron Manega. 

Jurnalistul și scriitorul Miron Ma
nega ia mai sfătuit pe ziariști: „Nu vă 
fie frică, să aveţi curaj. E nevoie chiar cu 
anumite riscuri să spunem adevărul. Nu 
avem timp de serbări școlare și de prea 
multă distracţie. Dacă ne place viaţa 
trebuie să o apărăm. Să nu ne pierdem 
conștiinţa naţională”. 

În cadrul întâlnirii, UZPR Mara
mureș a primit placheta centenară 100 
de ani și medalia de aur a Centenarului, 
100 de ani de UZPR. De asemenea, mai 
mulţi ziariști au primit în dar în semn 
de recunoștinţă, diploma „Credinţă și 
loialitate”. Cei premiaţi sunt: Iulia Mu
reșan, Vasile Iluţ, Nicolae Goja, Viorica 
Pârja, Alec Portase, Radu Ștefan Piciu, 
Emil Constantin Danciu, Andrei Făr
caș, Victor Mihalca, Gheorghe Susa și 
Adrian Marchiș. 

@ Camelia TOCACI

S ub semnul unității și identității, 
Uniunea Ziariștilor Profesio
niști din România, filiala ,,Ște

fan Naciu” CarașSeverin, a organizat 
o nouă întâlnire, în municipiul Reși
ța, cu conducerea centrală a Uniu
nii. Au participat președintele UZPR, 
Doru Dinu Glăvan, purtătorul de cu
vânt al Uniunii, Miron Manega, Firiță 
Carp, membru în juriul de onoare al 
UZPR și Dorina Sgaverdia, președin
tele filialei UZPR amintite, alături de 
membri ai filialei.

În deschiderea evenimentului, 
Dorina Sgaverdia a afirmat că orga
nizația își propune să creeze o co
munitate cât mai reprezentativă, la 
nivel local și central, a jurnaliștilor și 
să sporească numărul  evenimentelor 
organizate sub egida UZPR.

Principalele subiecte ale întâlni
rii sau polarizat în jurul unuia din
tre evenimentele care poartă marca 

UZPR, „Eminescuziaristul”, inclu
zând și unele aspecte organizatorice. 
Amintim că la Reșița, cu prilejul Zilei 
Culturii Naționale, a avut loc un eve
niment sub genericul „Eminescuzi
aristul”, susținut de profesorul uni
versitar și publicistul Adrian Dinu 
Rachieru, Mihai Eminescu fiind nu 
numai ,,omul deplin al culturii româ
ne”, cum spunea Constantin Noica, 
ci și reperul fundamental al Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România. 
În acest context, președintele UZPR, 
Doru Dinu Glăvan, a relatat odise

ea încercărilor de a impune, la nivel 
legislativ, în Parlamentul României, 
data de 28 iunie ca Zi canonică a Zi-
aristului Român, 28 iunie 1883 fiind 
ziua în care Mihai Eminescu a fost 
scos cu forța din presă.

În continuarea evenimentului, 
Miron Manega a reliefat uriașa di
mensiune spirituală și universalita
tea lui Mihai Eminescu, menționând 
câteva aspecte mai puțin cunoscute 

despre poetul național, printre care 
și contribuția sa majoră la apariția 
și dezvoltarea sociologiei ca știință. 
Eminescu a fost, printre altele, cel 
care a introdus în sociologie con
ceptul de „patologie socială”, cu 14 
ani înaintea lui Émile Durkheim, fon
datorul școlii franceze de sociologie.

La rândul său, Firiță Carp a măr
turisit că a fost frapat de lipsa tota
lă de interes a lui Mihai Eminescu 
pentru latura materială a vieții, tră
ind modest și fără pretenții. Această 
austeritate existențială a lui Mihai 

Eminescu nu ia umbrit însă bucuria 
de a scrie, după moartea marelui poet 
fiind descoperit un cufăr cu aproxi
mativ 16.000 de manuscrise, care 
puteau fi cuprinse în sute de volume.

Alte subiecte ale întâlnirii au fost 
aspectele organizatorice, Doru Dinu 
Glăvan afirmând că Uniunea are o 
ascensiune vizibilă, numărul filialelor 
UZPR fiind în creștere atât în țară, cât 
și peste hotare. El a subliniat, totoda

tă, importanța organizării de eveni
mente, prin care breasla jurnaliștilor 
să fie remarcată și să devină, astfel, 
mai puternică. 

În cadrul întâlnirii de la Reșița, con
ducerea UZPR ia acordat lui Jenică 
Munteanu, decanul de vârstă al presei 
din județul CarașSeverin, distincția 
Credință și Loialitate, pentru devoțiu
nea, perseverența, străduința și puterea 
de a sluji actul jurnalistic și publicistic 
dea lungul unei bogate cariere.

@ Roxana TOPALĂ
Foto: Victor Nafiru

JURNALIŞTII MARAMUREŞENI JURNALIŞTII MARAMUREŞENI 
FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU CONDUCEREA UZPRFAȚĂ ÎN FAȚĂ CU CONDUCEREA UZPR

DESPRE EMINESCU, ,,OMUL DEPLIN DESPRE EMINESCU, ,,OMUL DEPLIN 
AL CULTURII ROMÂNE”, LA UZPR REȘIȚAAL CULTURII ROMÂNE”, LA UZPR REȘIȚA
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J oi, 5 martie 2020, în sala „Euro
pa” a Hotelului „Grand” din Târ
guMureș, a avut loc întâlnirea 

Conducerii Centrale a Uniunii Ziariști
lor Profesioniști din România (UZPR) 
cu membrii filialei MureșHarghita. În 
prezidiu au fost prezenți Doru Dinu 
Glăvan, președintele Uniunii, Nicolae 
Gheorghe Șincan – președintele filialei 
MureșHarghita, Firiță Carp – mem
bru în Juriul de Onoare și Disciplină 
al UZPR, Nicolae Băciuț – membru 
în Consiliul Director, Miron Manega, 
purtător de cuvânt al UZPR, și Marian 
Nencescu, membru de vază al Uniunii, 
jurnalist și scriitor.

Ședința, desfășurată sub deviza 
UZPR, „Împreună scriem istoria cli
pei”, a fost deschisă de președintele fi
lialei, pr. Nicolae Ghoerghe Șincan, și 
a debutat cu intonarea imnului jurna
liștilor, pe versurile scriitorului Miron 
Manega.

Președintele UZPR, Doru Dinu 
Glăvan, a luat cuvântul, exprimân
duși de la bun început bucuria pen
tru prezența substanțială a membrilor 
filialei la această întâlnire (mai bine de 
două treimi din membri). El a ținut 
un discurs din care spicuim: „Scopul 
Uniunii este acela de a reda în faţa pu-
blicului, încrederea în breasla jurna-
listică. Dacă am sărbătorit 100 de ani 
de jurnalism, am luat ca reper cel mai 
prețios jurnalist, pe Mihai Eminescu. 

Una dintre problemele presei în Româ-
nia este că jurnaliștii din ţara noastră 
depind în mare parte de oameni de 
afaceri cu interese politice, interese 
comerciale sau de altă natură. Statul 
trebuie să intervină pentru a sprijini 
această breaslă. Uniunea Ziariștilor 
Profesioniști din România va face de-
mersuri pentru ca jurnalismul să fie 
susţinut parţial din bani publici, așa 
cum se întâmplă în țările civilizate și 
acest lucru e necesar pentru a nu mai 
sta nimeni la mâna oamenilor politici 
sau oamenilor de afaceri care dictează 
știri ce apar în presă”.

Doru Dinu Glăvan a anunțat, 
printre altele, că șia depus candida
tura pentru un nou mandat la preșe
dinția Uniunii și a invitat să fie numiți 
și votați cei trei delegați ai filialei mu
reșene care vor merge la Adunarea 
Generală a UZPR din 14 martie 2020 
de la București.

La sfârșit el ia înmânat părintelui 
Șincan, președintele filialei, medalia 
Centenară, care a marcat, anul trecut, 
100 de ani de existență a UZPR.

În continuare, purtătorul de cuvânt 
al UZPR, Miron Manega, a atras aten
ţia ziariștilor că trebuie să aibă curaj, 
să își asume riscul de a spune adevărul, 
amintind de cuvintele lui Eminescu, 
„Suntem români și punctum”. „Trebuie 
să resuscităm demnitatea profesiei de 
jurnalist, luându-l pe Eminescu drept 

busolă și reper – a subliniat el. UZPR 
nu este un ONG de buzunar, e parte 
activă a ceea ce numim convențional 
societate civilă. Dar, să nu uităm, a 
societății civile din România”.

Membrii filialei au mai primit, 
din partea conducerii centrale, revis
ta „Certitudinea” și setul de trei cărți 
„Din Basarabia poeme alese”, ale auto
rilor Grigore Vieru, Dumitru Matco
vschi și Nicolae Dabija, cărți apărute 
la Editura UZP.

Nicolae Băciuț a luat și el cuvântul, 
mulțumind președintelui Glăvan pen
tru distincțiile oferite și felicitândul 
pentru „bătăliile câștigate cu inamicii 
UZPR”, care au recurs la toate mijloa
cele pentru a distruge Uniunea. În le
gătură cu activitatea  filialei mureșene, 
a apreciat implicarea președintelui Șin
can, în primul rând pentru echilibrul 
și cordialitatea cu care a condus orga
nizația. „Îl felicit pe președintele Şincan 
pentru primirea medaliei și a plachetei 
în numele filialei, meritele fiind ale tu-
turor celor care au înțeles să-și respecte 
condiția de jurnalist. Membrii filialei 
ar trebui, înainte de toate, să se între-
be ce au făcut ei pentru UZPR, înainte 
de a întreba ce a făcut Uniunea pentru 
ei!”, a mai spus Nicolae Băciuț.Au mai 
luat cuvântul și alți membri ai filialei, 
pentru a clarifica unele probleme de 
organizare și funcționare a acesteia.
@ Gabriella COSTESCU

ÎNTÂLNIREA CONDUCERII UZPR ÎNTÂLNIREA CONDUCERII UZPR 
CU FILIALA MUREȘ-HARGHITACU FILIALA MUREȘ-HARGHITA

1 3 februarie 2020 rămâne o zi im
portantă pentru breasla ziariști
lor profesioniști din Satu Mare: în 

prezența președintelui Uniunii Ziariș
tilor Profesioniști din România, Doru 
Dinu Glăvan, sa constituit filiala săt
măreană a UZPR. 

Doru Dinu Glăvan, însoțit de Mi
ron Manega, purtătorul de cuvânt al 
Uniunii, au felicitat ziariștii sătmăreni 
pentru reușita acestei întâlniri, care 
a avut loc în Sala Multimedia de la 
Biblioteca Județeană. De asemenea, 
președintele a ținut săi mulțumească 
directorului trustului Informația Zilei 
pentru colaborare și pentru faptul că 
înscrierea în UZPR a celor 16 redac
tori din cadrul trustului a concretizat 
înființarea unei filiale redutabile la 
Satu Mare. Astfel, ziariștii sătmăreni 
fac de acum înainte parte din singura 
și cea mai reprezentativă organizație 
profesionistă din țară.

La conducerea filialei Satu Mare a 
UZPR au fost aleși Dumitru Țimer
man, președinte, Adriana Zaharia și 

Ioana Vladimirescu vicepreședinți. 
Din conducere mai fac parte Felician 
Pop, Gil Pietrar și Stahl Istvan.

Doru Dinu Glăvan a subliniat 
faptul că la nivel naţional, UZPR are 
aproximativ 3.500 de membri, con
stituiţi în 43 de filiale. Din această 
structură organizatorică profesională 
fac parte gazetari din presa scrisă, au
diovideo și online. De câţiva ani, viaţa 
de asociaţie este una normală, după ce 
anterior au existat o serie de convulsii. 
Membrii UZPR au realizat că uniunea 
este o forţă, că reunește oameni care 
sunt puși în slujba semenilor prin ac
tivitatea lor de zi cu zi. În toate filialele 
este un climat de înţelegere și se resim

te o efervescenţă creatoare. Gazetarii 
mai tineri au de la cine să înveţe, în 
asociaţie fiind și membri care au zeci 
de ani de activitate.

„UZPR este cea mai importantă 
organizaţie profesională în domeniul 
presei din România. Apartenenţa la 
această uniune profesională dă gaze-
tarilor șansa de a accesa fonduri naţio-
nale și europene pentru implementarea 

unor proiecte. Proiectele ar urma să fie 
lansate sub egida UZPR, fiind astfel 
deschisă o nouă șansă de afirmare în 
spaţiul public a gazetarilor implicaţi. 
Implementarea proiectelor nu înseam-
nă implicit și avantaje financiare, dar 
nici nu sunt excluse”, a punctat preșe
dintele Uniunii.

Conducerea UZPR militează pen
tru ca presa să poată beneficia de o 
anume susţinere financiară din partea 
statului. Nu în ultimul rând, se dorește 
ca statutul gazetarilor să fie redefinit, 
în sensul cuantificării reale a activităţii 
și, de ce nu, stabilirea unor drepturi 
exprese în momentul pensionării jur
naliștilor.

Miron Manega a făcut referire la 
spiritul și morala lui Mihai Eminescu, 
cel ale cărui principii sunt urmate 
pentru a avea certitudinea că presa 
este pe drumul cel bun. „Presa are 
acum sarcina de a acoperi o serie de 
misiuni ale statului. Jurnaliștii sunt 
chemaţi să se ridice la nivelul spiri-
tului și moralei eminesciene”, a spus 
purtătorul de cuvânt al UZPR. Este în 
creștere interesul unor organizaţii de 
a coopta UZPR ca partener în o serie 
de proiecte noi sau în curs de derulare. 
Gazetăria actuală nu mai impune ca 
necesitate ca redacţiile să fie pline de 
oameni. Există mecanisme moderne, 
pe care mulţi gazetari le utilizează.

În ultima parte a reuniunii jurna
listice, președintele UZPR a înmânat 
Filialei Satu Mare însemnele aniversă
rii a 100 de ani de existenţă și o me
dalie jubiliară – 100 de ani. Ulterior 
au fost înmânate trei diplome – Dis
tincţie, Credinţă și Loialitate – gaze
tarilor Boros Gheorghe, Aurel Pop 
și Dumitru Ţimerman, pentru anul 
2019. Prezenţi la întâlnire, Aurel Pop 
și Dumitru Ţimerman au mulţumit 
pentru distincţie, promiţând implicare 
și pe mai departe pentru materializa
rea obiectivelor propuse de UZPR.

Gazetarul și directorul Trustului 
Informația Zilei, D. Păcuraru, a salu
tat constituirea filialei UZPR la Satu 
Mare, fiind sigur că o filială puternică 
poate aduce beneficii gazetarilor, trus
turilor de presă și cetăţenilor. 

@ Ioan ANIŢAȘ

UZPR ARE O FILIALĂ UZPR ARE O FILIALĂ 
REDUTABILĂ LA SATU MAREREDUTABILĂ LA SATU MARE
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PULSUL  ORGANIZAȚIEI

„Apreciez că la Panciova 
are loc un moment istoric, 
pentru că Uniunea Ziariș-
tilor Profesioniști din Ro-
mânia, care anul trecut a 
marcat 100 de ani, astăzi, 
la Panciova, respectiv în 
Serbia, înființează o filială” 
(Nicu Ciobanu, directorul 
Casei de Presă și Editură 
,,Libertatea”)

E venimentul care a marcat în
ființarea filialei UZPR de la 
Panciova, la sediul trustului de 

presă ,,Libertatea”, a debutat cu dis
cursul directorului instituției, Nicu 
Ciobanu, care a punctat faptul că „așa 
cum este firesc ca ziariștii români din 
Serbia să fie și membri ai Uniunii Zia-
riștilor din Serbia, este tot atât de firesc 
să fie și membri ai Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România. Limba în 
care ne exprimăm este limba română. 
Este firesc să fim și membri ai Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România. 

Cred în această filială. Pe parcurs pu-
tem avea o colaborare deosebită”.

Președintele Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România, Doru Dinu 
Glăvan, a vorbit despre relațiile sale de 
colaborare cu conducerea și cu ziariștii 
Casei de Presă și Editură ,,Libertatea”, 

din vremea când a fost 
director al postului Radio 
Reșița, dar și despre coo
perarea cu Societatea Zi
ariștilor din Voivodina și 
cu Uniunea Ziariștilor din 
Serbia, cu care are semna
te parteneriate de colabo
rare din anul 2004. Preșe
dintele UZPR consideră 
că înfiițarea filialei UZPR 
din Panciova este un mo
ment istoric. ,,Uniunea Zi-
ariștilor Profesioniști din 
România nu este unica 
organizație de breaslă din 
România, dar este unică 
prin forța ei, prin faptul că 
este recunoscută de Parla-
ment, de Guvern, de toate 
autoritățile”, a punctat 
președintele UZPR, adă

ugând că în bazele de date ale UZPR 
se află peste 3.500 de membri din toate 
trusturile de presă din România și din 
filiale din America, Australia, Europa 
și din Asia, la Beijing.

Pentru că în anul 2019 UZPR a 
săr bătorit 100 de ani de existență, 
Doru Dinu Glăvan ia oferit lui Nicu 
Ciobanu Placheta Omagială a Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România, 
iar Casei de Presă și Editură ,,Liberta
tea” ia dăruit Medalia de aur a celor 
100 de ani de existență a UZPR.

A urmat înmânarea legitimațiilor 
de membru câtorva dintre jurnaliștii 
prezenți, rămânând deschisă posibili
tatea ca și alți ziariști români din Ser
bia care întrunesc criteriile din Sta
tutul UZPR să poată deveni membri 
ai Uniunii.

Miron Manega, purtător de cu
vânt al UZPR, a vorbit despre Mihai 
Eminescu și importanța operei sale în 
viața Uniunii. El a punctat și câteva 
momente istorice din viața de jurna
list a marelui poet, constatând că ,tot 
ce a suferit, a suferit ca jurnalist.

„Pentru noi, cei din Uniunea Zia-
riștilor, Eminescu este reperul moral și 

profesional, pentru că este cel pe care 
îl avem ca exemplu în demersurile 
noastre. Astăzi, în România, presa 
suferă de o boală grea: majoritatea 
ziariștilor au devenit mercenari…”, a 
subliniat Miron Manega, punctând, 
de asemenea, și faptul că, din acest 
motiv, conducerea UZP încearcă se 
redea demnitatea acestei profesii no
bile care la dat pe Eminescu.

Firiță Carp, membru al Juriului de 
Onoare al Uniunii Ziariștilor Profe
sioniști din România, a vorbit despre 
întâlnirile pe care UZPR le are cu jur
naliștii din toată țara, genericul acestor 
întâlniri fiind ,,Convorbiri jurnalisti
ce”. Reuniunile au dus la o cunoaște
re mai amplă a ziariștilor din diferite 
părți ale țării, a intereselor și țelurilor 
comune, la solidarizarea de breaslă și 
la solidarizarea întru românism.

Un alt moment relevant al eve
nimentului de la Panciova a fost cel 
în care președintele UZPR a oferit 
distincții ziariștilor și oamenilor din 
conducerea Casei de Presă și Editură 
,,Libertatea”. Distincția ,,Credință și 
loialitate” a revenit lui Mircea Lelea 
și Teodorei Smolean ,,pentru talen-
tul, devoțiunea și responsabilitatea 
puse în slujba înnobilării profesiei de 
jurnalist”. Lui Nicu Ciobau ia fost 
acordată distincția ,,pentru devoțiu-
nea față de limbă, tradiții, cultură și 
spiritualitate românească” și pentru 
,,puterea de a sluji actul jurnalistic și 
publicistic la conducerea Casei de Pre-
să și Editură ,Libertatea”.

În urma acordării acestor premii 
importante, în funcția de coordonator 
al filialei UZPR din Serbia a fost nu
mită în unanimitate Teodora Smolean, 
redactor responsabil a săptămânalului 
,,Libertatea”. Mulțumind pentru onoa
rea ce ia fost arătată, jurnalista a spus 
că și până în prezent a avut colabora
re excelentă cu UZPR și că aceasta va 
continua, ea promițând că își va înde
plini misiunea ce ia fost încredințată 
întrun mod cât mai onorabil.

Nicu Ciobanu a mulțumit pentru 
distincțiile primite din partea UZPR 
și a spus că ziaristul român din Ser
bia nu trăiește niște vremuri degajate. 
,,Nu avem probleme când este vorba de 

statul sârb sau de instituțiile statului 
sârb. E vorba de inacceptarea sau în-
țelegerea destul de proastă din partea 
unor instituții sau români care sunt 
puși să conducă anumite instituții ro-
mânești”, a subliniat Nicu Ciobanu. El 
a mai spus că atunci când distincțiile 
vin din partea unei asociații de brea
slă, valoarea ei este mult mai mare 
decât dacă ar fi venit din partea altor 
structuri, ,,cu atât mai mult cu cât ele 
vin din partea colegilor care cunosc 
acel gust dulce sau amar al profesiei 
noastre”.

Prezent la eveniment, Consulul 
General al României la Vârșeț, Ghe
orghe Dinu, a salutat înființarea fi
lialei UZPR la Panciova și a vorbit 
despre ideea de unitate a etnicilor 
români din Serbia, în contextul efor
turilor făcute de UZPR de a aduna 
sub aceeași cupolă ziariști de diferite 
orientări pe ideea de libertate a presei, 
de libertate a opiniilor, întrun mod 
profesionist și mai ales cu înalte stan
darde deontologice. ,,Aș vrea și eu ca, 
în comunitățile noastre de etnici ro-
mâni, românii de aici și liderii lor să 
găsească măcar una sau două idei cu 
care să fie toți de acord, indiferent de 
celelalte convingeri”, a punctat Dinu.

@ Valentin MIC

UZPR A PUS BAZELE UNEI FILIALE UZPR A PUS BAZELE UNEI FILIALE 
LA PANCIOVA, SERBIALA PANCIOVA, SERBIA
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CULTURĂ

Seratele „Eminescu, jurnalistul”
o tradiție care continuă în forță
14 ianuarie 2020

O dată cu începutul noului an, serata „Eminescu, 
jurnalistul” a împlinit vârsta unei tradiții  șase ani 
remarcabili, alături de Institutul Cultural Român 

și Centrul Cultural „Mihai Eminescu”.
Marți, 14 ianuarie, sala mare a Institutului Cultural 

Român devenise neîncăpătoare pentru asistența sosită să  
urmărească programul bogat ce fusese anunțat pe afișul Se
ratei dedicate împlinirii a 170 de ani de la nașterea  lui Mihai 
Eminescu, devenită din 2015 și „Ziua Culturii Naționale”.

Salutând invitații, președintele UZPR, Doru Dinu Glă
van, a anunțat că sa intrat în al șaptelea an de când se orga
nizează aceste serate, la inițiativa unui grup de jurnaliști, și a 
invitat pe unul dintre inițiatori, Miron Manega, să prezinte 

extrasul ales dintrunul din articolele lui Eminescu, acesta 
referinduse la intervalul mult prea larg în care se adoptă 
o lege, de la propunere până la aplicabilitate. 

Președintele UZPR a gtrecut apoi la obiectivul  prin
cipal al Seratei, constând din „Convorbiri jurnalistice”, cu 
prezentarea a doi jurnaliști seniori: Simona Ionescu de la 
Evenimentul zilei , despre care a vorbit Miron Manega, 
subliniind profesionalismul și consecvența jurnalistei care 
dezvoltă parcursul său profesional, arătând și dificultățile pe 
care presa scrisă le întâmpină în concurență cu cea on–line, 
mai curând preferată de cei tineri. I sau punctat jurnalistei 

fidelitatea, consecvența sa și atașamentul față de jurnalism, 
așa cum a învățat de la maeștrii care au formato. Al doilea 
laureat este jurnalistul Dumitru Manolache, de la publicația 
Lumina, a Patriarhiei Române, un ziar care nu relatează 
doar aspecte al activităților și evenimentelor specifice, ci și 
pagini de istorie, cultură și informații de actualitate.

Un alt laureat al Seratei a fost Giani Florescu, românul 
care trăiește în Spania, în ținutul Andaluziei și care a înfiin
țat o asociație a românilor prin activitățile căreia păstrează 
tradițiile, obiceiurile românești, invitând la lectură și dez
batere și asigurând cursuri de limba română pentru copiii 
români născuți în Spania. 

Gen. Mircea Chelaru a declarat că nu este eminescolog, 
ci un aplicant al promovării operei lui Eminescu, și a adus la 
cunoștința publicului că a făcut parte din grupul de iniția
tivă care a propus instituirea Zilei Culturii Naționale. Fiind 
prezent în fiecare an la mormântul lui Mihai Eminescu, la 
15 ianuarie, la slujba de pomenire, a constatat că cei prezenți 
nu respectă mormintele din jurul celui omagiat, ceea ce este 
un act de lipsă de considerație și a propus ca săptămâna 
ce precede ziua Culturii Naționale să fie dedicată tuturor 
marilor contributori la cultura națională, parte din patri
moniul universal. Propunerea a fost aplaudată, semnificând 
acordul publicului prezent.

Invitatul surpriză a fost actorul Dorel Vișan, o persoană 
profund atașată de acest simbol al culturii, poetul și jurna
listul Mihai Eminescu. Caracterul artistului Dorel Vișan 
sa șlefuit sub oblăduire religioasă, el însuși ajungând să 
creeze psalmi și chiar să participe la un concurs de texte 
sacre, organizat de Statul Papal, una din creațiile sale fiind 
prezentată în cadrul Seratei.

Cu adevărat legat de neam și țară, actorul a propus un 
fragment din lucrarea dramatică scrisă de Eminescu, la 
doar 18 ani, Decebal, și a recitat un monolog.

Și pentru că Eminescu era atât de legat de tradiția nea
mului său, cu respect pentru credință, el aparținând deo
potrivă românilor, celor deo parte și de alta a Prutului, de 
la Chișinău a încântat cu vocea sa și talentul de a interpreta 
în zece limbi cântece pe versurile lui Eminescu Lenuța Bur
ghilă, proaspăt cetățean român. De mult succes sa bucurat 
și grupul psaltic de muzică bizantină „Tronos”, condus de 
părintele arhidiacon Mihai Bucă, care a interpretat lucrări 
originale și poetice.

Surprizele au continuat cu împătimitul jurnalist de radio 
Viorel Popescu, mulți ani director al postului „România 
actualități” oferind autografe pe volumul său „Baricada 
Radio, 30 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989”, 
apărut în Editura UZPR.

10 februarie 2020

Î n a doua zi de luni din lună, la ICR, a avut loc o nouă 
ediție cu un program bogat constând din convorbiri 
jurnalistice, comemorări, întâlniri de suflet și momente 

artistice pe aceleași vibrații emoționale.
Și de această data, i sa dat cuvântul jurnalistului Miron 

Manega, să ne prezinte selecția domniei sale „De la Emi
nescu cetire…”, alegerea fiind un fragment din „Situația asu
pra culturii”, din „Timpul”, febr. 1885, cele citite subliniind 
indignarea și disperarea oamenilor de rând la varii situații 
menționate, autorul acuzând calitatea conducătorilor din 
acea perioadă. 

În anunțarea „Convorbirilor jurnalistice” din această sera
tă, președintele Doru Dinu Glăvan șia amintit, cu regret, că la 
15 ianuarie, de Ziua Națională a Culturii, niciunul dintre cei 
doi vicepreședinți ai Academiei Române, (Acad. Eugen Simi
on și Razvan Teodorescu) nu a menționat că Mihai Eminescu, 
prin contribuția sa de creație jurnalistică, a depășit creația 
literară. Aceasta este în fapt misiunea Seratelor „Eminescu, 
jurnalistul”, de a aduce în fața românilor și acest aspect. 

Moderatorul seratei, Doru Dinu Glăvan, la invitat la 
microfon pe scriitorul și jurnalistul Firiță Carp, care a scris 
(așa cum nea obișnuit, de atâtea ori, în drumurile sale la 
diversele evenimente culturale) un eseu, glosând pe tema va
lorilor profesionale, morale, evident referinduse la invitatul 
serii, jurnalistul Dan Constantin. A conceput eseul, venind 
dintro misiune jurnalitică în țara vecină și prietenă Serbia.

Domnul Dan Constantin șia început prezentarea acti
vității menționând că cele cetite de Miron Manega ar putea 
foarte bine constitui un editorial pentru orice jurnal din 
zilele noastre, comentând că lucrurile nu sau schimbat prea 
mult din timpul lui Eminescu, politicienii fiind mereu ace
iași, ne reprezentând interesele neamului, ci grija pentru 
propriile lor interese. Dan Constantin a fost editor la cel 
mai mediatizat „Ziarul de mâine”, și șia asumat misiunea 
abordării unui nou jurnalism întro societate liberă, a avut 
și misiunea de a forma generația de jurnaliști tineri. 

A completat profilul jurnalistului senior Dan Constantin, 
jurnalista Irinel Antoniu de la Kanal D, care a mărturisit cum 
șia început cariera, inițiinduse în toate etapele ce conduc 
realizarea unui jurnal, de la concepere la vânzare, spunând 
că atracția pentru mirosul cernelii de tipar este încă nostal
gică. Acum lucrează întrun trust de presă online amintin
duși cu plăcere chiar și neajunsurile. Dnei Antoniu ia fost 
înmânată Diploma de recunoaștere a profesionalismului și 
pasiunii pentru această profesie, căreia îi este fidelă.

Un moment emoționant a fost comemorarea a 101 ani 
de la nașterea părintelui Iustin Pârvu, duhovnicul Români
ei, un film realizat de jurnalistul Victor Roncea și soția sa 
Cristina Nichituș Roncea la mănăstirea Petru Vodă, pe care 
părintele a ridicato după ce a petrecut 16 ani în închisorile 
comuniste, pentru păstrarea credinței. Jurnalista Cristina 
Nichituș Roncea a realizat 100 de portrete ale lui Iustin Pâr
vu, pe care lea adunat întrun emoționant album realizat 
cu ajutorul patriarhiei.

Editorul albumului doamna Elena Moisea a vorbit cu 
multă însuflețire despre acestă realizare și istoria ei, despre 
creștinarea românilor de jos în sus, prin misiunea evanghe
listului Andrei și nu de sus în jos ca în cazul altor popoare. 
A vorbit, de asemenea, despre caracterul întreprinzător al 
părintelui, despre puterea exemplului personal al genero
zității sale de a ajuta, al corectitudinii și măsurii. Părintele 
Stăniloae era o structură meditativă, un om al cărții și lumi
nii interioare, Iustin Pârvu era un om al faptelor. Dumnezeu 
săl odihnescă! 

Și, ca o tulburătoare încheiere a acestui moment al adu
cerii aminte a luminoasei figuri a acestui duhovnic al nea
mului, din spatele sălii, înaintând încet, cu precauție parcă, 
actrița Doina Ghițescu nea umplut inimile cu o rugă a Iuliei 
Hasdeu, închinată fecioarei Maria, rostită cu acea voce cu 
timbru și dicție inegalabile, cu vibrație caldă, tulburatoare, 
de neuitat…

Și, în același ton de tainică trăire, Miron Manega îl intro
duce pe cantautorul Marcel Boța, director al Casei de Cultură 
din Băileștii lui Nea Mărin, marele și neuitatul Amza Pelea, 
care cu cobza sa nea încântat cu baladele noastre străvechi.

Parcă pentru a nu se încheia această serată emoționantă 
și plină de har divin prin prezența unor înalte spirite ce cre
dem că ne păstoresc, poetul, scriitorul și jurnalistul Miron 
Manega ne mai tâlcuiește istoria acestui instrument care 
este lira tracică, făcând o incursiune în istoria și devenirea 
acestor instrumente cu coarde; cobza ca și lira tracică e in
strument ciupit, în timp ce lira grecească e melodică. Orfeu 
care era trac avea, așadar, o liră tracică. Și cu alte explicații 
și comparații ale unor instrumente similare, aduse nouă 
la cunoștință, prelungind serata în acordurile doinelor lui 
Marcel Boța și ale cântecelor de vitejie, de dor, de jale ale 
acestui neam străvechi, ce nu șia părăsit țărâna din care se 
trage și șia apărato mereu cu prețul vieții și al nepieirii.

@ Clementina TIMUȘ
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Î ncepem prima lună de primăvară cu o 
nouă serată, aflată sub semnul eternu
lui Eminescu, de aceea, invocândui 

numele, gândul nea purtat la un text aflat 
în cartea „Amintiri”, scrise de I. Slavici: 
”…seratele literare erau pentru Eminescu 
un fel de sărbători, de la care el nu putea 
să lipsească, fiindcă una din marile mulțu-
miri ale lui era să asculte și să lumineze”.

Serata din 9 martie 2020, desfășurată 
în impunătoarea sală a ICR București, nu 
putea să fie decât o sărbătoare, cu teme 
importante, de interes pentru lumea jur
nalistică dar și culturală și, asemenea lui 
Eminescu, am ascultat și ne-am luminat!

Moderatorul evenimentului, domnul 
Doru Dinu Glăvan, introduce, ca de obi
cei, pe cei prezenți în atmosfera seratei, 
iar poetul și jurnalistul Miron Manega ne 
încântă cu pasaje de mare actualitate din 
opera jurnalistică a lui Mihai Eminescu, 
realizând astfel o punte spre temele pro
priuzise ale seratei.

Ayako Funatsu, o mare iubitoare a 
poetului Eminescu, venită tocmai din 
Japonia, interpretează magistral în lim
ba română romanța „Pe lângă plopii 
fără soț”.

Entuziastul și fidelul public al eve
nimentului lunar, organizat de UZPR, 
prezent ca de obicei în număr mare, deși 

impedimentele „coronarovirusiene” se 
arătau destul de îngrijorătoare, a putut 
asista la o amplă pledoarie în favoarea 
presei militare, de către unul dintre cei 
mai apreciați jurnaliști ai domeniului, 
Generalul (r) Gheorghe Văduva, pe care 
domnul Doru Dinu Glăvan îl prezintă ca 
fiind „cel mai cunoscut jurnalist militar, 
părintele presei militare moderne”.

În cuvântul său, domnul General 
(r) Gheorghe Văduva a subliniat câteva 
idei de o profundă înțelepciune. Dom
nia sa se referă la eternitatea clipei, la 
dorința gazetarilor militari de a scrie 
un jurnalism specializat, în calitate de 
ostași ai cuvântului, cuvântul nefiind 
totuși o armă. Jurnalismul militar este 
un instrument de construcție a puterii, 
bazat pe cuvânt, reunind militari de 
profesie care își propun și realizează să 
scrie despre un spațiu de risc extrem.  
Nevoia de a avea ostași este permanentă 
fiindcă războiul este permanent, pacea 
este relativă. Jurnalistul militar trebuie să 
cunoască realitatea, în toată plinătatea ei.

Domnului General (r) Gheorghe Vă
duva, în aplauzele celor prezenți, ia fost 
conferită „Distincția Credință și Loiali-
tate”, pentru devoțiunea, perseverența, 
străduința și puterea de a sluji actul jurna
listic și publicistic și pentru prestigioasa 

contribuție fundamentală în domeniul 
militar, dea lungul unei bogate cariere.

În continuare, domnul Valentin Busu
ioc prezintă lucrarea „Trepte spre lumină” 
a autorului Lică Pavel, militar de profesie 
și poet cu un profund spirit religios. Din 
frumoasa operă a autorului, este prezen
tată o poezie reprezentativă, încărcată de 
lirism și sensibilitate.

Apoi domnul Liviu Vișan aduce elogii 
creației autorului lucrării „Trepte spre lu-
mină”, afirmând că poezia lui Lică Pavel 
este precum o Catedrală, în care intrăm, 
ne rugăm, ne închinăm.

Autorul Lică Pavel oferă cartea sa, cu 
autograf, celor prezenți și îi invită la fina
lul seratei la un pahar de vin „Monaster”, 
licoare adusă din Basarabia, spre degus
tare. Miron Manega înmânează autorului 
distincția „Împliniri Scriitoricești” pentru 
diversitatea în domeniul literaturii și pu
terea de a sluji actul publicistic.

Lică Pavel prezintă asistenței un ar
tist special, Gheorghe Matei, care a ui
mit asistența printro operă de excepție: 
Coloana Infinitului, construită pe versuri 
din Eminescu.

În continuare, Generalul Mircea 
Chelaru aduce un elogiu Generalului (r) 
Gheorghe Văduva, absolvent de filosofie, 
șef de promoție al Academiei Militare 

(1976). Vorbitorul analizează după ace
ea caracteristicile celor două genuri de 
jurnalism – civil și militar. Dacă Emi
nescu este un jurnalist implicat, atunci 
jurnaliștii militari sunt ziariști aplicați 

(aflați în miezul evenimentelor, în prima 
linie a frontului). Dincolo de platoșa de 
oțel aparentă, se ascunde însă în sufletul 
unui ziarist militar și dragostea duhov
nicească, și dorul de acasă.

„Zbor de fluturi”, al 120a volum sub 
semnătura Generalului Nicolae Rotaru, 

etalează virtuțile scriitoricești ale unui 
autor militar, prezentat cu aplomb și 
har critic de Firiță Carp. Acesta, re
dactor șef al Editurii „Detectiv Lite-
rar”, împărtășește auditoriului faptul 
că îl cunoaște pe autor în calitate de 
prieten, jurnalist și scriitor. Urmează 
intervenția autorului, care mulțumește 
celor prezenți. Generalul Nicolae Rota
ru nu trebuie să se laude, fiindcă peste 
timp, cărțile sale vor vorbi. Reamintește 
faptul că la 30 martie a.c. va lansa la 
Plumbuita un nou volum. Domnia sa a 
primit din partea UZPR distincția „Îm-
pliniri scriitoricești” pentru prodigioasa 
activitate scriitoricească.

Printre oaspeții de seamă prezenți la 
serată, publicul a avut ocazia să ascul
te interesanta prelegere a profesorului 
universitar, scriitorul craiovean Teodor 
Nedelcea, care șia prezentat cele două 
recente apariții editoriale: ˝Biserica și 
societatea˝, precum și ˝Marin Sorescu 
sau vocația identității românești˝.

În alocuțiunea prezentată, domnia 
sa a spus: „Îl apreciez pe domnul Doru 

Dinu Glăvan pentru tot ceea 
ce a făcut pentru românii din 
Serbia – a finanțat tipărirea 
Atlasului lingvistic a Văii 
Timocului, demonstrându-se 
astfel că acolo sunt români și 
nu alte minorități, cum afirmă 
sârbii”.

Cunoscutul scriitor a pre
zentat, totodată, date privitoa
re la poziția lui Eminescu față 
de Tudor Vladimirescu. Ci
tândul pe Iorga, care spunea 
că „Eminescu a fost un mare 
istoric”, profesorul craiovean 

amintește de atitudinea jurnalistului 
față de liberali. De asemenea, acesta 
afirmă că Eminescu nu a fost antisemit, 
și că nu a criticat religia evreilor ci me
tehnele lor de ordin economic. Mihai 
Eminescu este primul care a afirmat că 
la 1821 am avut parte de o Revoluție, 
nu de o Răscoală.

Profesorul Nedelcea a vorbit, în 
contextul prezentării cărților sale, 
despre Marin Sorescu, lansând ipoteza 
că acesta nu a avut parte de o moarte 
naturală, aducând argumente în acest 
sens. Amintește de implicarea poetului 
în meditația transcedentală, fapt pen
tru care avea să aibă numai necazuri. 
Poetul Marin Sorescu a fost salvat de 
intervenția lui Adrian Păunescu și Eu
gen Simion.

Miron Manega ia înmânat profeso
rului Tudor Nedelcea distincția ”Exce-
lență în performanță”, oferită de către 
UZPR.

În încheiere, admiratoarea lui Emi
nescu, Ayako Funatsu, a interpretat o 
superbă romanță pe versurile aceluiași 
Eminescu.

Punem punct acestui jurnal al edi
ției din 9 martie al Seratelor Eminescu, 
evocând din nou pe astrul căruia mani
festarea îi poartă sublimul nume, des
pre care același Slavici evocă:” Astfel, 
Eminescu era una dintre cele mai plă-
cute și mai caracteristice figuri în cercul 
literar, era un om care le lua toate în 
serios, le făcea toate cu inima și fără de 
gând ascuns și fără de care seratele pier-
deau mult din farmecul lor.”

@ Tanța TĂNĂSESCU

Seratele „Eminescu, jurnalistul”
Rigoare și sensibilitate – 

pledoarie pentru presa militară



BALUL  ZIARIȘTILOR

Un bal strălucitor, ce va rămâne în memoria noastră
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Uniunea Ziariștilor 
Profesioniști din Româ-
nia, propunându-și con-
tinuarea inițiativei de 
anul trecut, a organizat 
a II-a Ediție a Balului Zi-
ariștilor, joi, 27 februarie 
2020, începând cu orele 
19:00 în binecunoscutul 
și elegantul Restaurant 
al Cercului Militar din 
București.

A
șteptată de toată lumea, se
rata dansantă a reunit pe 
cei care încă mai păstrea
ză cu sfințenie sentimentul 

solidarității de breaslă, născută cu mai 
bine de un secol în urmă chiar aici, 
în inima Bucureștiului, pe Sărindar. 

 Admirând pe jurnaliștii prezenți, 
atât din țară cât și din diasporă, o ve
ritabilă „crème de la crème” sau, cum 
se spune, floarea presei românești, 
nutrești un sentiment de bucurie că 
aparții unei elite a spiritului, că nobila 
profesie de jurnalist se înfățișează și în 
alte moduri decât cele care îți uzurpă 

sănătatea prin nopți pierdute, lungi 
deplasări sau termene scurte de pre
dare a unui articol, corespondență, 
reportaj.

Așadar, prezența lor la acest bal 
demonstrează că sunt oameni printre 
oameni, că pot fi și vedete pe ringul de 
dans, că știu să cânte sau să se distreze, 
nu doar să mânuiască plaivazul. Cei 
prezenți pot figura cu siguranță întro 
Enciclopedie a corifeilor jurnalismu
lui românesc.

„Balul presei”, manifestare de o in
discutabilă notorietate în lumea „High- 
Life”lui bucureștean de altădată, a 
renăscut în zilele noastre, ca Pasărea 
Phoenix, dovedind din nou, dacă mai 
era nevoie, pasiunea și entuziasmul de
bordant al Președintelui UZPR, Doru 
Dinu Glăvan de a face din jurnalism o 
artă și un ideal, nu numai un apostolat 
și un front de luptă al ideilor. 

Balul, anunțat din timp pe siteul 
Uniunii, a reunit peste 100 de persoa
ne, și am avut bucuria să ne întâlnim 
cu participanți și reprezentanți ai fi
lialelor din București, din țară cât și 
din diasporă .

Am remarcat printre cei prezenți 
pe binecunoscuții Neagu Udroiu, 
Dan Constantin, Șerban Cionoff, 
Miron Manega, Firiță Carp, Mihaela 

Albu, Dan Anghelescu, Sorin Roșca 
Stănescu, Mihai Ionescu, dar și pe 
reprezentanții din mai tânăra gene
rație, jurnaliști în afirmare, precum 
Claudius Dociu, Cristina Munteanu, 
Răzvan Onesa.

„Asistența” muzicală a fost asigu
rată de formația Mihai Napu Band, 
care a încântat publicul cu melodii 
pentru toate vârstele, pentru toate 
„gusturile” muzicale.

Melodiile cunoscutei vedete de 
muzică ușoară, Stela Enache, au re
adus în memoria celor prezenți anii 
tinereții, au trezit minunate clipe de 
reverie. Muzică live pe placul celor 
prezenți a oferit și fermecătoarea 
cântăreață Lenuța Burghilă, sosită din 
Republica Moldova.

Grațioase balerine de la Școala de 
balet pentru Copii și Tineret a Operei 
Naționale București, sub îndrumarea 
maestrelor de balet și coregrafie Mag
da Rovinescu și Maria Mitrache au 
prezentat un inspirat program core
grafic, dovedind talent și farmec, gra
ție și dezinvoltură. 

Desigur că muzica și dansul, buna 
dispoziție au fost priorități pentru 
toți cei prezenți, acestea aliniinduse 

cu umorul de calitate: artistul grafici
an Cristinel Vecerdea – CRIV a făcut 
portretecaricaturi celor prezenți, spre 
aducere aminte.

Ziariștii prezenți au socializat, au 
făcut schimb de idei și opinii, au cân
tat împreună „Imnul jurnalistului”, lan
sat anul trecut în cadrul primei ediții 
a Balului Ziariștilor, cât și cântecul 
„Minunatăi prietenia”. Actrița Doina 
Ghițescu a bucurat jurnaliștii prezenți 
la eveniment cu un regal actoricesc. 

Tombola a oferit pe parcursul serii 
momente de suspans, norocoșii câști
gători plecând acasă cu cadouri utile, 
dar și cu amintiri de neuitat. Trei fami
lii au beneficiat de câte un sejur în trei 

locații admirabile ale turismului rural, 
la Satul Banului, Măgureni, Prahova 
(proprietar Răzvan Dobre), Casa Matei 
și Pensiunea Berca din Berca – Buzău 
(proprietar dr. Simona Tănase). 

La toate acestea merită să amintim 
contribuția plină de abnegație a dom
nului Ovidiu Zanfir, care a prezentat 
programul balului cu aplomb și inspi
rație. 

Toate doamnele și domnișoarele 
prezente la bal au primit câte un măr
țișor din partea Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști și toți cei prezenți sau 
delectat cu tortul mărțișorului ce a rea
mintit împlinirea a 101 ani de existență 
a Uniunii.

Balul sa încheiat după miezul nop
ții, oaspeții plecând cu amintiri fru
moase și cu gândul de a reveni la balul 
de anul viitor.

Trebuie să mulțumim încă o dată 
organizatorilor acestui eveniment atât 
de rar în viața orașului, domnului Pre
ședinte Doru Dinu Glăvan, poetului și 
jurnalistului Miron Manega, tuturor 
celor care au contribuit la o serată de 
jurnaliști cum nu este alta în vremuri
le noastre, cu promisiunea că și anul 
viitor ne vor dărui aceleași frumoase 
clipe de neuitat.

@ Tanța TĂNĂSESCU

@ Tanța TĂNĂSESCU
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E
uropa se confruntă de mai 
multă vreme cu ceea ce 
este denumit „criza pre
sei”. Acest adevăr se aplică 

în special pe segmentul print, unde 
pluralismul și competiția editorială 
sunt sub continuă amenințare gene
rată de lipsa de fonduri. Nenumărați 
jurnaliști șiau pierut joburile, ziare 
locale și naționale, unele cu veche 
tradiție, sau închis, foarte multe 
 șiau restrâns activitatea, penuria de 
angajați în condiții de lipsuri finan
ciare resimținduse acut în calitatea 
materialelor. Nimic din toate acestea 
nu este nou. Ideea de a finanța presa 
din bani publici nu este nici ea nouă, 
dar aprinde mereu aceleași dezbateri. 

Odată cu pierderea publicității, care a trecut spre platformele 
non-jurnalistice, publicațiile au intrat în picaj. Este un fenomen 
care continuă de mulți ani și există o dezbatere intensă, în toate 
statele occidentale, referitoare la oportunitatea de a finanța presa 
din bani publici, dat fiind faptul că mass-media nu au decât o cale 
de a rămâne credibile: imparțialitatea.

Sunt susținute în special posturile lo
cale și regionale, necomerciale, care 
primesc bani pentru păstrarea unui 
conținut imparțial, neutru. Subvenții
le se acordă în multe feluri, sub formă 
de sprijin pentru anumite programe 
de interes larg, pentru producții, 
pentru formarea jurnaliștilor. De 
asemenea, o serie de scutiri de taxe 
sunt aplicate, ca măsuri indirecte de 
subvenționare a posturilor de radio și 
televiziune, în foarte multe state ves
tice. Guvernele care sprijină cel mai 
consistent media de acest tip sunt 
cele ale Marii Britanii, Austriei, Fran
ței sau Elveției. De altfel, în dreptul 
Marii Britanii poate fi menționată o 
inițiativă în derulare. Guvernul brita
nic finanțează proiectele de jurnalism 
de calitate prin intermediul Future 
News Fund, gestionat de organizația 
de caritate Nesta și care oferă 100.000 
de lire sterline pentru fiecare proiect 
depus până în luna iunie a acestui an 
care să demonstreze „sustenabilitatea 
știrilor de inters public în era digita-
lă”. Potrivit ministrului britanic al 
Industriilor creative, fondul de două 
milioane de lire sterline „a fost stabilit 
cu scopul de a deveni un catalizator 
pentru idei noi și de a descoperi căi 
inovatoare de a împărtăși publicului 
informație de larg interes”. La rândul 
său, Canada întinde o mână de aju
tor… guvernamentală presei print, 
cu un nou plan de asistență finan
ciară. Pe fondul unui declin accen
tuat și alarmant al presei quality din 
această țară, organzațiile media vor 
putea beneficia, până în 2024, de 50 
milioane de dolari anual. Din aceste 
sume, până la 35% vor putea fi folosiți 
pentru salariile jurnaliștilor, alte sume 
putând fi direcționate spre trecerea 
la variantele digitale ale acestor pu
blicații sau pentru ieșire de urgență 
din crize financiare iminente. Minis
trul de Finanțe Eric Girard consideră 
ajutorul acordat presei „parte a unei 
abordări echilibrate”, decizia guverna
mentală venind după un deceniu în 
care presa canadiană a continuat să 
„se scufunde”, în principal din cauza 
unor giganți ca Google sau Facebook, 
care au absorbit publicitatea din care 

„Așa cum subsidiile nu înseamnă ne-
apărat intervenția politicului în conți-
nutul editorial, nici absența acestora 
nu garantează faptul că politicul nu 
va interveni în presă”, spune profeso
rul Colin Sparks, de la Universitatea 
Westminster. Pe de altă parte, efortu
rile de a se găsi tipuri de intervenție 
care să asigure și informarea profesi
onistă, și imparțialitatea gazetărească 
dau la iveală rezolvări.

Soluții pentru 
publicațiile print

Guvernele occidentale au găsit mai 
multe tipuri de soluții de a finanța pre
sa, întrucât unele dintre publicațiile 
vestice sunt legendare și fac parte din 

aceste publicații își luau sursele de fi
nanțare necesare funcționării.  

Și media online reprezintă un 
domeniu vizat de măsuri de sprijin 
din partea autorităților. Siteurile nu 
doar asigură formulele digitale pen
tru conținutul ziarelor și revistelor, 
dar sunt și branduri de sine stătătoa
re, cu o influență în creștere specta
culoasă dată fiind explozia internetu
lui și felul în care a ajuns să domine 
viața oamenilor din toată lumea. Ca 
urmare, în Franța există ceea ce se 
numește „fonds stratégique pour le 
développement de la presse” („fond 
strategic pentru dezvoltarea presei”), 
Danemarca, Suedia și Italia aplică o 
extensie a fondurilor alocate printu
lui spre publicațiile online, iar în Ca
nada, periodicele digitale pot primi 
sprijin pentru inovarea în afacere sau 
pot aplica pentru finanțări în cadrul 
proiectelor media interactive.  

Bugetele fac loc alocărilor 
pentru publicații

Majoritatea subvențiilor pentru 
massmedia private vin de la bugetele 
publice. Unele state implementează în 
plus și alte tipuri de surse de finanțare 
la care massmedia să poată avea acces, 
astfel încât săși continue activitatea. 
De pildă, în Elveția, Austria, Irlanda, 
Danemarca sau Marea Britanie se 
„taie” o foarte mică parte din veniturile 
televiziunilor și radiourilor publice și 
se direcționează spre operatorii privați. 
Marele BBC este un exemplu de brand 
emblematic susținut de bugetul de stat 
care „dedică” o parte a veniturilor unor 
stații tv nou înființate. 

Per ansamblu, există soluții de 
finanțare de la buget pentru ca 
massmedia să poată continua să 

slujească interesul publicului în mod 
profesionist și să rămână un pilon al 
societăților democratice. Dar pentru 
ca aceste finanțări să fie deasupra ori
căror bănuieli de imixtiune în conținu
tul editorial, de presiuni sau de parti
zanate, de delicata problemă a acestor 
alocări de fonduri se ocupă organisme 
foarte bine structurate și care funcțio
nează după reguli stricte, de la care nu 

se abate nimeni. Puterea discreționa
ră, ierarhiile prost construite sau to
nul partizan nu sunt tolerate în cadrul 
criteriilor foarte stricte de eligibilitate 
pentru acordarea de bani publici. Li
mitările includ minimum de conținut 
editorial (deci centrarea activității pe 
informație), publicitate redusă, număr 
mic de jurnaliști angajați permanent 
(accent pe reportajele din exterior) și, 
foarte important, restricții clare când 
vine vorba despre cât din respectivul 
organism massmedia poate fi deținut 
de o singură persoană. 
@ Roxana ISTUDOR

Bani publici pentru 
presa privată
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PROIECȚII

Când guvernele înțeleg importanța mass-media…Când guvernele înțeleg importanța mass-media…

Din 2017 încoace, 
Guvernul din Ungaria 

a finanțat cu peste 
10 milioane de euro 

Asociația Pentru Spațiul 
Media Transilvan, 
proiect derulat „cu 

scopul sprijinirii 
mass-media de limbă 
maghiară din Bazinul 

carpatic”patrimonul cultural al întregii lumi. 
Formele de subvenționare indirectă 
sunt destul de răspândite și includ 
scutiri de taxe, în principal de TVA, 
cu Marea Britanie, Belgia, Danemarca 
și Norvegia scutind complet de aceas
tă taxă vânzările de ziare și reviste, 
notează lucrarea „Public Funding of 
Private Media”, de Corinne Schwei
zer, Manuel Puppis, Matthias Künzler 
și Samuel Studer. În Franța, Italia și 
SUA, taxele poștale pentru presă sunt 
preferențiale. Alte feluri de a sprijini 
presa scrisă sunt subvențiile pentru 
agențiile de știri, școlile de jurnalism, 
cercetarea în domeniu sau suportul 
pentru asociațiile profesionale. Există 
și guverne care sprijină presa scrisă la 
vedere, prin subvenții directe alocate 
distribuției – Austria, Suedia – ex
portului – Franța, Italia – sau pentru 
reorganizarea publicațiilor, așa cum 
se întâmplă în Danemarca, Belgia, 
Franța și Olanda.

Subvenții pentru 
radio și televiziune

Brandurile private de radio și tele
viziune primesc sprijin guvernamen
tal în majoritatea statelor occidentale. 
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Creșterea sentimen-
tului de neîncredere în 
relatările de presă are 
și o ciudată întorsătu-
ră: cum neîncrederea 
în știrile fake este și 
mai mare, presa locală 
recâștigă „metru cu me-
tru” terenul pierdut oda-
tă cu explozia rețelelor 
sociale și a informării 
(deseori trunchiate sau 
de-a dreptul false…) de 
pe acestea.

Î
n cifre, se remarcă în ultimii ani 
faptul că peste Ocean, de pildă, 
polarizarea politică și a massme
dia au dus la un declin al încre

derii în presa centrală până la un 
alarmant procent de 13%, arată datele 
unui sondaj Gallup. Statistica nu este 
departe nici în celelalte state ae lumii 
civilizate, dar lucrurile iau o întorsă
tură cel puțin interesantă când vine 
vorba despre apelul la presa locală. În 

timp ce doar o treime dintre consu
matorii de știri occidentali mai cred în 
informațiile furnizate de presa quality, 
inclusiv de marile nume ale massme
dia, la capitolul încredere în sursele 
locale de informare, procentul se apro
pie de jumătate, ceea ce reprezintă o 
diferență notabilă, arată cifrele Media 
Trust Survey. Dar această cifră nu are 
darul de a liniști; redacțiile locale se 
confruntă, în mare parte, cu dificul

AGORA

tăți financiare, de multe ori pierzând 
competiția cu Facebook sau Google 
pentru reclame și astfel fiind în inca
pacitate de a mai funcționa (despre 
profit rareori se mai pune problema 
în presa clasică a momentului, în lipsa 
unor susțineri care de regulă generea
ză și partizanate…). 

Transparență, 
prioritizarea interesului 
imediat al cetățeanului
Totuși, care sunt reperele în virtu

tea cărora presa locală reușește să se 
impună ca o sursă viabilă de știri și 
recâștigă pas cu pas terenul pierdut? 
Alături de reacția la polarizarea pre
sei centrale și a partizanatelor care o 
macină, este de menționat faptul că 
presa locală este mult mai aproape de 
oameni și de problemele lor. Deseori, 
reporterii și redactorii de la marile 
branduri media rămân în sferele în
alte ale politicienilor și entităților pe 
care le servesc, interacțiunea directă 
cu publicul fiind mult mai evidentă 
și la distanță apreciabil mai mică în 
dreptul presei locale. Aceasta „ia 
pulsul” lucrurilor care îi interesea
ză pe cetățeni imediat și acut, multe 
entități media înființând sesiuni de 
întâlniri cu oamenii locului sau reu
niuni editoriale în care apelează di
rect la public pentru a relata cât mai 
aproape de adevăr. În acest context, 
rețelele sociale revin la ceea ce au 
fost la început: medii de răspândire 
rapidă a informațiilor și de conexi
une largă între beneficiari. 

Un alt element al ascensiunii 
presei locale în preferințele con
sumatorilor de informație este 
transparența. Jurnaliștii locali 

relatează „de la firul ierbii”, informa
ție rapid verificabilă grație proximi
tății, astfel încrederea cetățenilor în 
materialele media locale nu mai este 
obstrucționată de ideea că reportajul 
respectiv este afectat de partizanatul 
politic al publicației sau televiziunii 
„mari”. În același timp, presa locală 
a deprins bunul obicei de a ceda o 
parte din controlul informției către 
publicul care o consumă. „Jurnalis-
mul de azi nu mai începe cu ideile 
noastre, cei care practicăm această 
meserie, ci de la golurile de informa-
ție pe care publicul le cere umplute, 
eforturile noastre profesionale fiind 
direcționate spre eliminarea acestor 
lipsuri de informație”, consideră Mó
nica Guzmán, redactor la proiectul 
jurnalistic Nieman Lab, din cadrul 
Universității Harvard. Și pe această 
direcție sau realizat conexiuni cu 
publicul și cerințele acestuia. Utili
zând rețelele sociale, jurnaliștii de 
la Knight Foundation, au dat prio
ritate unor subiecte de cel mai mare 

interes pentru locuitorii din Miami: 
dependența de stupefiante, educația, 
protecția mediului sau planificarea 
lucrărilor publice. De asemenea, în 
topul cererilor de materiale de presă 
sa situat efortul de ai trage la răs
pundere pe oficialii cu activități în 
afara legii.  

În același timp, este nevoie de o 
popularizare mai largă a situației fi
nanciare dificile în care se află presa 
locală. Dat fiind faptul că 71% din
tre americani, de pildă, consideră că 
presa locală o duce foarte bine, sus
ținerea din partea publicului, care să 
plătească pentru conținut, este o pri
oritate pentru entitățile media loca
le. Altfel, exemplul publicației locale 
australiene The Newcastle Herald, 
care a luat numeroase premii pentru 
reportajele sale de răsunet intern și 
internațional, dar care sa văzut ne
voită să se lase „absorbită” de un nou 
patronat, din lipsă de fonduri, sar 
putea extinde. Și primul păgubit ar 
fi publicul… (T.M.)

Presa locală recâștigă  
                    terenul pierdut

Cum jurnaliștii din presa locală sunt singurii 
profesioniști din această breaslă cu care 

se pot întâlni cetățenii din localități medii 
sau mici, acești reporteri și redactori refac 

legătura publicului cu știrea și reconsolidează 
încrederea în presă, „traducând” pentru oameni 

efectele și impicațiile deciziilor de la… centru. 
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Jocul politicianist, demagogia, șan
tajul practicat deopotrivă de politici
eni și gazetari, crima politică chiar, 
toate se proiectează pe fundalul unei 
societăți care cultivă minciuna, falsul, 
duplicitatea și impostura, afișate cu 
aplomb, ca instrumente ale accesului 
la resurse și la putere. Sunt forme de 
arivism care fac din Toma Pahonțu 
echivalentul eroului stendhalian Juli
en Sorel, transplantat pe malul Dâm
boviței, întrun decor uman dezolant, 
ce încurajează, prin tăcere sau prin 
complicitate, acest marasm, făcând 
din România „nu o țară a revoluții-
lor, ci una a aranjamentelor”. Politi
ca de tarabă, cu vânzări și cumpărări 
de voturi și de iluzii, e sintetizată de 
Dolinescu, spirit lucid, care dezvălu
ie că „sloganurile sunt pentru cei ce 
umblă să înșele mulţimile. (...) Politi-
cienii pot să discute, să critice și să-și 
schimbe programele și doctrinele și 
sloganurile după cum bate vântul. Ei 
nu cred cu adevărat în nimic”.

În contrapartidă, Pahonțu clamea
ză, cu pretenție de adevăr, un princi
piu personal: „Până la un punct po-
litica se confundă cu viaţa însăși. Un 
popor nepolitic e un organism mort”, 
intrând voit, prin practicarea gazetări
ei de partid, în țarcul maimuțelor, sub 
aparența neutralității, spre dezamăgi
rea lui Dolinescu: „Adică înlocuiești 

o gorilă cu altă gorilă – zise Teofil 
glumind. În fond tot politică faci, nu-
mai vrei s-o botezi altfel. Nu va mai fi 
gorilă, ci… un animal mai simpatic 
pentru imaginaţia mulţumii…”.

Imaculat moralmente, la început, 
dar furat, mai apoi, de spectacolul 
turpitudinii politice, Pahonțu nu face, 
astfel, decât să cedeze interesului jur
nalistic pentru dresura de primate din 
arena parlamentară, care ajunge apoi 
săl abosoarbă însăcu totul în specta
colul de circ la care asistă, cu delicii 
meschine, chiar o întreagă nație, așa 
cum sesizează abil, întro replică de 
la începutul romanului, o amfitrioană 
de serată mondenă („Nu, zău, m-ați 
amețit cu atâta politică!”) ori cum, 
exasperat, constată mai târziu același 
Dolinescu: „Civilizaţia nu începe cu 
politică în orice caz; cel mult sfârșește 
prin politică și se destramă!… Ca la 
noi! Că am ajuns să nu mai facem 
decât politică și să nu ne intereseze 
decât scandalurile ei!”.

Amestecat în centrifuga ideolo
giilor patriotarde, gazetarului arivist 
sfârșește strivit de qintalul Gorilei po
litice, asasinat de „frații de cruce” și 
ratează astfel condiția de „om nou” la 
care aspirase inițial. Cultivând aparent 
compromisul în detrimentul deonto
logiei, Pahonțu își va prelungi și după 
moarte drama, discreditat pentru „de

lict de opinie” de cercurile pe care le 
frecventase, spre revolta lui Rotaru, 
care surprinde prezența unui cerc vi
cios, căruia îi cade victimă întreaga 
presă românească: „dureros în aceste 
dezbateri este că ucigașul nu se mul-
ţumește cu suprimarea unui om de 
mare talent, ci se înverșunează să-l 
și ponegrească după ce i-a luat viaţa, 
să-l omoare a doua oară și moral-
mente. Asta nu se poate! Din mărtu-
riile tuturor reiese limpede că Pahon-
ţu nici nu a fost cumpărat și nici n-a 
trădat pe nimeni. Numai niște minţi 
strâmbe pot categorisi drept trădare 
părăsirea unei păreri și adoptarea 
alteia. Atunci toţi publiciștii ar trăda 
de câte ori, prin firea întâmplărilor, a 
fi aduși să-și modifice convingerile”.

De la politica presei, 
la presa politică 

Dacă eroii lui Rebreanu mai au, to
tuși, convingeri, în redacțiile jurnale
lor interbelice radiografiate de Cezar 
Petrescu în romanul Calea Victoriei 
interesele fac legea. Specie, la rândul 
lui, de Rastignac, venit din provincie 
să fie scriitor la București, Ion Ozun 
ajunge însă ziarist la Voința, a cărei 
politică e „să se vândă, dar să se vân-
dă scump”, ca în celebrul caz „șanta
jul și etajul” de la Curentul lui Pamfil 
Șeicaru. Îmbătat de succesul facil și 
venitul dobândit rapid, Ozun își gă
sește un model uman și profesional 
în „reptilianul” Mirel Alcaz, gazetar 
veros și arivist, careși construise ca
riera prin trafic de influență și con
struirea unei ample rețele de relații în 
cercurile mondene și în lumea politi
că românească a vremii. Și de aceas
tă dată, Ion Ozun va sfârși în brațele 
gorilei politice, urmânduși modelul 
pentru a se ajunge, dar pierzânduși 
onestitatea și, în final, sufletul. E o 
cale amară a victorie pe care apucă 
nechibzuitul slujitor al rotativei, la fel 
cum făcuse eroul rebrenian, urlând 
în dizarmonicul concert redacțional 
și politic, căci, după cum recunoaște, 
„atunci când ești în haita lupilor, tre-
buie să urli ca lupii!”.

@ Corina POPESCU

STUDII DE CAZ

C
iteam deunăzi în presa noas
tră o știre conform căreia ar
tistul stradal anonim Banksy 
– cunoscut publicului occi

dental mai ales prin creațiile sale în stil 
graffiti –  șia vândut, cu multe mili
oane de dolari, tabloul care înfățișea
ză camera inferioară a Parlamentului 
britanic, în băncile și la tribuna căreia 
a plasat zeci de cimpanzei. Dincolo 
de notorietatea și nonconformismul 
graficianului, surprinde comunica
tul casei de licitații Sothesby`s, care 
constată actualitatea perpetuă a temei 
abordate, în pofida trecerii timpului și 
a schimbării vremurilor: „Indiferent de 
momentul în care se află dezbaterea 
pentru Brexit, nu există nicio îndoială 
că această lucrare este mai relevantă 
acum decât a fost vreodată”. Remarca 
nu face decât să confirme un stereotip 
probat permanent în istorie, pe care 
la fixat în pagini literare de o la fel 
de tristă valabilitate pentru civilizația 
românească Liviu Rebreanu, în roma
nul său din 1938, Gorila. Metafora e 
dură, dar relevantă, echivalând politica 
noastră cu acțiunile brutale, fără dis

cernământ și fără milă ale gorilei, în 
brațele căreia a pierit sufocată – deseori 
cu propriai voie –  presa românească, 
încă de la începuturile ei. „Gorila nu 
este un personagiu propriu-zis, nota 
ulterior Rebreanu în jurnalul său de 
cărți, ci simbolizează pacostea care 
a fost pentru țara noastrapolitica. 
E adevarat, urmeaza prozatorul, că 
evenimentele m-au ajuns din urma 
într-atâta, încât s-ar putea spune că e 
vorba de un roman de actualitate, de 
un roman cu «cheie»”.

„Îmbrățișarea monstruoasă a go-
rilei politice”, după expresia onestului 
om de presă Dolinescu din roman, îl 
cuprinde și pe tânărul gazetar Toma 
Pahonțu, un veritabil cazșcoală de 
jurnalist veleitarist, a cărui ambiție de 
parvenire ia, treptat, locul onestității, 
al echilibrului și al simțului dreptării, 
propulsândul în arena circului poli
tic, plin de sălbatici și de sălbăticiuni 
(vezi junele extremist Ion A. Ionescu, 
ori mai versații Rotaru și Belcineanu). 
În acord cu primul, Pahonțu va prac
tica o retorică a urii, susținând în ar
ticole virulente, dar și în discuțiile cu 

colegii, teorii aberante, în care„după 
experienţa dezmăţului individualist, 
după demagogia iubirii universale și 
a egalitarismului tembel care neau 
dăruit tirania mulţimii informe și des
trăbălate, după carenţa pacifismului 
de fraze goale, trebuie să ne întoarcem 
la normal, la autoritate, disciplină și 
ordine, trinitatea generatoare de civi
lizaţie! Violenţa e obligatorie, fiindcă 
numai ea poate înfăptui selecţia na
turală, înlăturând pe cei neputincioși 
și punând în locul lor pe cei vrednici! 

Derapajele de idei ale avântatului 
Pahonțu sunt însă contracarate de 
maturitatea gândirii lui Dolinescu 
(„A face apologia violenţei și a tira-
niei crezi că înseamnă românism și in-
transigenţă?”) ori a lui Rotaru, careși 
temperează mai mereu tânărul coleg 
prin forța argumentului peremptoriu: 
„Politica poate să fie folositoare pro-
gresului omenirii, poate să servească 
înălţarea unui neam!. Dar când po-
litica ajunge să argumenteze cu bâta 
și să convingă cu revolverul, atunci 
trebuie să-i sucești gâtul repede, altfel 
distruge ţara!…”.

Gazetăria și gorila politică



Presa de… Presa de… 
canapeacanapea

Jurnalistul în 2020 
– adaptare la tehnologie 

și abilități „old school”
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E
xistă destui oameni care 
pot crede că o canapea este 
doar o piesă de mobilier. 
Un obiect banal, pe care 

te arunci de îndată ce deschizi ușa 
de la cameră. Canapele există peste 
tot. Am ajuns să trăim întrun cult 
al canapelelor. Sunt nelipsite din 
birourile unor parlamentari, fie de 
la centru sau din teritoriu, sunt tot 
mai des întâlnite în platourile unor 
emisiuni de televiziune unde sunt 
invitate mai mereu „celebrități” din 
lumea artistică și mondenă! Dacă știi 
să alegi canapeaua potrivită și te așezi 
cum trebuie pe ea, poți să dai lovitu
ra vieții. Nu este o noutate. Sa mai 
întâmplat și prin alte părți. Presa a 
scris de unele persoane că au ieșit din 
anonimat și au devenit vedete tv doar 
pentru că au pus mâna pe un birou 
sau pentru că au stat pe o canapea 
timp de o orădouă. Nu contează care 
parte a fost atinsă sau că invitatul a 
pronunțat trei cuvinte, importantă 
e prezența în fața camerelor de fil
mat. Să ne amimntim de gestul și ce 
a urmat după momentele de tandre
țe dintre Bill și Monica, de exemplu. 
Peste tot sa vorbit despre scoaterea 
din cotidianul firesc a unei tinere 
stagiare aflate în practică la Casa 
Albă. Cine mai auzea de domnișoa
ra Lewinsky dacă nu se împiedica de 
biroul lui Clinton în drum spre cana
peaua de piele din Oval Office? Nici 
neamurile ei bogate din California 
de Sud sau colegii de la magazinul 
de cravate, unde ar fi lucrat înainte 
de slujba neplătită de la Washington, 
nu ar fi aflat ce minuni poate să facă 
o canapea pentru cariera unei tinere 
cu solide calități, apreciate inclusiv de 
președintele americanilor. Iar presa a 
consemnat.

Ei bine, există un precedent clar, 
care întărește convingerea că așezatul 
sau trântitul pe canapea depinde de 
situație, conjunctură și, mai ales, de 
moderatorul talk showlui popular. 
Gazda emisiunii te poate propulsa 
unde nu ai visat, afișând sfidător un 
„breaking news” discutabil și nevero
simil pentru telespectatorii cu mintea 
destupată. Există producții fără idei, 
dominate de agresivitate și vedetism 
ieftin, cum există articole de nulă va
loare publicate în unele ziare unde 
tangențial conținutul are legătură cu 
titlul materialului așazis „de presă”. 

Să recunoaștem: în multe cazuri, 
fie că facem referire la presa scrisă 
sau audiovizuală, acest derapaj me
dia sa transformat întrun instru
ment de manipulare a conștiinţelor, 
dirijat de indivizi care, la nevoie, nu 
ezită să calce în picioare buna creștere, 
buna cuviinţă, creând pe bandă ru
lantă situaţii de un penibil înfiorător. 
Deschizi televizorul, schimbi cana
lul, dai tot peste canapele pe care stau 
cocoțate personaje cu însușiri lipsite 
de credibilitate. Canapelele colorează 
ecranul de dimineaţa până noaptea 
târziu, „beneficiarii” lor având rolul 
de a ţine privitorii lipiţi de televizor 
pentru a crea ratinguri îndoielnice, in
dicator folosit pentru ai duce de nas 
pe cei naivi. Multe evenimente sunt 

transformate în mahalagism, excu
sivitate este „la comun”, iar știrile de 
băcănie devin subiecte de interes na
țional! Să folosești titluri bombastice, 
izvorâte dintro realitate mocirlită sau 
inexistentă în dese situaţii, ca săţi iasă 
pasența zisă „jurnalistică”, deși știi că 
nu este corect ceea ce faci, înseamnă 
că ai intrat întro criză acută de su
biecte, la capătul căreia presa face des 
fițe de formă. 

Cei cu canapelele în primplan, 
poate și alții din alte zone media, este 
bine să mediteze la cuvintele lui Mark 
Twain: „Ziariștii sunt oameni care se 
gândesc toată viaţa la profesia pe care 
ar fi trebuit s-o înveţe”. 

Prea multe canapele, prea multe 
cețuri în presă!

Ieșire din zona de confort 
a specializării

U
nul dintre elementele care 
se schimbă fundamental în 
anii următori, pentru jur
naliști, este capacitatea de 

a relata profesionist pe domenii diver
se și nu doar pe un seegment anume. 
Dispare astfel jurnalistul „de politic” 
sau „de economic” și este promovat în 
schimb multilateralismul profesional, 
consideră redactorul șef de la Financial 
Times, Lyndsey Jones: „Nu le mai ce-
rem reporterilor să scrie bine și corect 
pentru edițiile print sau online, ci și să 
poată fi prezenți la o mare diversitate de 
evenimente și eventual să transmită în-
tr-o limbă străină. Jurnaliștii vor trebui 
să iasă din zona de confort și să învețe 
noi aptitudini”. Demn de menționat este 
faptul că acestea nu sunt doar teorii, ma
rile redacții nelăsând la voia întâmplării 
acest tip de dezvoltare profesională și 
organizând regulat cursuri de perfecțio
nare prin care să se asigure că reporterii 
și redactorii pot să scrie după ce vizu
alizează și să relateze prin intermediul 
transmisiunilor de toate felurile.

Relatare complexă, 
cu analiză

Pentru Blathnaid Healy, de la CNN 
Digital International, jurnalistul de 
televiziune al viitorului apropiat este 
acel profesionist capabil să vizualizeze 
publiculțintă și să articuleze materia
lul de presă în conformitate cu nevoia 
oamenilor de informație complexă și 
completă: „Jurnalistul trebuie să se gân-
dească foarte bine cui se adresează cu 
materialul său, să aibă un concept despre 
felul în care relatează. Pe lângă reportajul 
propriu-zis, în miezul activității jurnalis-
tului profesionist contemporan trebuie să 
stea contextul faptelor și analiza de fond. 
Vremurile când treaba redactorului sau 
reporterului se încheia odată cu predrea 
materialului au trecut”. De altfel, potri
vit unui raport al Digital News pe anul 
2019, publicul, în special cel tânăr, con
sumator de informație și în prezent, dar 
și în deceniile următoare, 
este centrat pe media digi
tale – 70% dintre persoa
nele u vârsta sub 35 de ani 
apelează la dispozitivele 
inteligente pentru ași pro
cura informațiile. „Aceste 
evoluții determină adânci-
rea și extinderea manierei 
de a furniza informație de 
presă de calitate prin inter-
mediul dispozitivelor mobi-
le”, adaugă Healy.

Start de la 
regulile de bază 

ale profesiei
Abilitățile pentru teh

nologia modernă nu pot fi 
dezvoltate în detrimentul 
regulilor „old school” ale 

jurnalismului, este de părere redactorul 
pentru Europa al Forbes, Alex Wood, 
creatorul celebrului startup media „The 
Memo”. „Abilitatea fndamentală a ori
cărui jurnalist rămâne capacitatea de a 
se adresa oamenilor. De multe ori, înce
pătorii se limitează la a transmite cuvânt 
cu cuvânt comunicatele de presă, doar 
pentru a nu lua legătura cu sursele. Doar 
că a pune mâna pe telefon este startul de 
școală veche, dar absolut necesar și azi, 
și mâine, al oricărui proces jurnalistic”, 
punctează Wood. În acest context, po
litica de pregătire a celebrei publicații 
include sesiuni de mentorat, mai precis 
echipe alcătuite din începători și seniori, 
primii foarte adaptați la cererile tehno
logiei moderne și la avantajele pe care 
aceasta le aduce industriei informației, 
seniorii aducând în ecuație o experiență 
cu o valoare inestimabilă și capacitatea 
de a structura abordarea profesională a 
tinerilor în reperele corecte. 

OPINII

@ Eliade BĂLAN

Conducerile 
celebrelor entități 

media Financial Times, 
CNN și Forbes s-au 

reunit pentru a reliefa 
tiparele după care va 

fi construit jurnalistul 
profesionist în 2020 și 

în deceniul următor. 
Pilonii principali sunt 
adaptarea continuă la 
evoluția tehnologiei și 

metodele de „școală 
veche”, mai precis 

principiile profesionale 
care au făcut din presă 

una dintre puterile 
statului și un paznic al 

democrației.
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A
b initio aș dori să fac o preciza
re referitoare la acest demers 
publicistic pe carel fac întro 
revistă ce se adresează, în pri

mul rând, jurnaliștilor. Nu se dorește a fi o 
lecție, ci o recomandare pe care o fac chiar 
din titlu celor care se adresează unui public 
larg, prin diferite mijloace de comunicare 
în masă: tipărite, audiovizuale, electro
nice sau noile media. Aceasta se referă la 
folosirea în comunicarea publică de către 
jurnaliști a unor cuvinte cu sensuri vădit 
distorsionate, altele decât cele statuate de 
Dicționarul Limbii Române, ori aplicarea în 
mod greșit a gramaticii limbii române unor 
cuvinte provenite dintro limbă străină.

Înainte de a veni cu exemple privind fo
losirea de către jurnaliști, în spațiul public 
a unor termeni cu sensuri distorsionate, 
ori în afara regulilor gramaticale specifice 
limbii române, aș apela la doi dintre clasicii 
literaturii române și jurnaliști de excepție: 
Tudor Arghezi și Ion Luca Caragiale. 

În acest context, Tudor Arghezi sesiza 
faptul că bătălia profesională în jurnalism 
se dă între „cuvântul cinstit” şi „cuvântul 
poruncit”, între realitatea de fapt, adică cea 
„obiectivă” și realitatea „publicistică”. Tot 
el afirma faptul că Cinstea profesională 
este criteriul esenţial de asigurare a credi
bilităţii și prestigiului ziariștilor și ziarelor.  

„Cinste şi gramatică” le cerea I.L. Ca
ragiale ziariștilor din vremea sa. 

Fiecare din recomandările celor doi 
mari condeieri pot fi comentate pe spații 
largi, dar, în cele ce urmează mă voi opri 
doar la cele ale marelui dramaturg și re
putat publicist I. L. Caragiale. „Cinste și 
gramatică”, două cuvintecheie pentru 
breasla jurnaliștilor, spuse cu peste 130 de 
ani în urmă. Și, ceea ce este foarte impor
tant, acestea sunt mai actuale ca oricând.

În ceea ce privește primul cuvânt, cin-
ste, la care se referă marele dramaturg, nu 
este greu de dedus la ce face referire. Jur
nalistul este cel care transformă realitatea 
obiectivă în realitate publicistică, așa cum 
se exprima Arghezi, și o transmite publi
cului larg. Deși ar fi multe de comentat 
în această privință, nu miam propus să 
dezvolt subiectul.  

Cel deal doilea cuvânt, gramatică, face 
obiectul comentariului ce urmează.   

Primul termen căruia i se aplică reguli 
gramaticale total greșite din partea unor 
jurnaliști ori comunicatori este chiar 
mass-media, adică principalul mediu în 
care ei își desfășoară profesia și miam 
propus, în cele ce urmează, să aduc unele 
clarificări în legătură cu acest termen. 

Termenul mass-media sa format pe 
teren anglofon, prin sinteza dintre un 
cuvânt englez – „mass” – adică masa de 
consumatori ai acestor forme culturale 
și cuvântul latin „media”, în forma sa de 
plural, care se referea la suportul pe care 

sunt fixate mesajele respective. Media, în 
sensul actual al cuvântului, se referă la 
ansamblul mesajelor și instituţiilor care le 
produc, precum și la tehnica de produce
re a acestora. Cu alte cuvinte, mass-media 
reprezintă totalitatea mijloacelor de in
formare în masă, indiferent de platforma 
tehnologică, înfiinţate și administrate în 
acest scop. În plus, să mai constatăm că 
termenul media este forma de plural al 
cuvântului medium, provenit din limba 
latină, în traducere însemnând mijloace 
de informare. Deci, mass-media = mijloace 
de informare în masă.  

În legătură cu folosirea termenului 
mass-media se comit multe greșeli, din 
partea unor jurnaliști, chiar și de către 
unii „cu ștaif”. În comunicarea publică se 
folosește destul de des expresia mijloace 
mass-media. Ținând cont de cele afirma
te mai sus, traducerea expresiei în limba 
română ar avea forma: mijloace mijloace 
mass-media. 

Tot în legătură cu termenul media, tre
buie specificat faptul că aceasta este for
ma sa de plural și are formă fixă. Există 
tentația de al „româniza” considerând că 
media este forma de singular a cuvântului 
și, fără a ține cont că are formă fixă, i se 
aplică regulile gramaticale specifice limbii 
române. Exemplul cel mai concludent este 
expresia: mass-media locală (electronică, 
audiovizuală). Total greșit. Iată și tradu

cerea: mass-media locală, (electronică, 
audiovizuală) = mijloace de informare în 
masă locală. Sună frumos???

Tot în legătură cu termenul media și 
cuvintele asociate acestuia, să mai sem
nalăm faptul că pronunțarea sa în limba 
engleză este distorsionată grav. Din păcate, 
mulți dintre jurnaliștii din media audiovi
zuale o practică cu nonșalanță, convinși fi
ind că termenii sunt folosiți în mod corect. 

O știre la un post tv începea astfel: 
„Folosirea mass-mediei ca vector publi
citar ...” etc. Total greșit. Mass-media are 
formă fixă și nu se declină. Punct. Corect, 
știrea trebuia să înceapă astfel: „Folosirea 
mass-media ca vector publicitar ...”.  

O greșeală destul de gravă folosită în 
media audiovizuale este asociată pronun
ției unor cuvinte prescurtate. 

Exemplu (jurnalistă citind un co
mentariu la un post tv): „În legătură cu 
evenimentul, șefa departamentului Pi-Ar 
a instituției a declarat...”. Întrebare: cărui 
public ia fost destinată informația? 

Eu am înțeles faptul că jurnalista avea 
în text cuvântul PR, care este o prescurtare 
de la cuvântul englezesc Public Relations, 
dar a ținut (inexplicabil) să exprime chiar 
și prescurtarea în limba engleză. Sigur, 
chiar și jurnalistul de pe malurile Tami
sei ar fi evitat să folosească prescurtarea, 
deoarece nici publicul său nu ar fi înțeles 
ce înseamnă Pi-Ar. Oricât de bună ar fi 
părerea jurnalistei respective despre in
teligența publicului românesc, trebuie să 
fie convinsă că nici un procent de 0,1% 
din telespectatori nu a înțeles că Depar
tamaentul Pi-Ar al instituției este de fapt 
Departamentul Relații Publice. 

În legătură cu aplicarea în mod greșit 
a gramaticii limbii române, săvârșită de 
această dată în mass-media tipărite, dau 

următorul exemplu: „Informația a apărut 
pe siteul instituției ...”.  

Jurnalistul a vrut ca cititorii săi să în
țeleagă faptul că informația este preluată 
de pe siteul instituției. Este vreo deosebire 
între siteul și siteul instituției? Este, iar di
ferența o face gramatica. 

Deși este vorba despre același lucru, 
adică despre site (nu site), trebuie știut (am 
afirmat și mai sus) că nu se aplică reguli 
gramaticale specifice limbii române unor 
cuvinte din altă limbă. Adică nu se poate 
scrie, în niciun caz, siteul. Se observă ușor 
că preluarea unui cuvânt provenit de pe 
malurile Tamisei și intrat în vocabularul 
activ al limbii române poate fi evidențiată 
ușor prin transcrierea cuvântului din lim
ba respectivă cu font italic, articolul hotă
rât specific limbii române fiind evidențiat 
separat, adică siteul.

Voi reda aceste cuvinte pe care le voi 
insera întrun context, nu neapărat cel 
folosit de jurnaliștii care leau exprimat. 
Exemplele la care fac referire sunt reale, 
nu inventate. Aș putea nominaliza chiar 
posturile radiotv, emisiunile și jurnaliștii, 
dar nu consider important acest lucu. 

Să ne referim mai întâi la cuvântul tra-
fic. Dicționarul limbii române specifică 
faptul că trafic ~uri, provine dintrun cu
vânt francez și accentul este pus pe vocala 
a și nu pe vocala i. Din păcate, zilnic, și 
la multe posturi radiotv, jurnaliștii par 
să considere mai interesantă pronunțarea 
cuvântului în discuție cu accentul pe i. 
Oare, de ce? Îi asigur pe acei jurnaliști că 
în niciun caz nu par mai interesanți, ci mai 
repede par că nu cunosc reguli elementare 
de garamatică a limbii române.

Un alt cuvânt care este folosit de ma
joritatea jurnaliștilor ori de câte ori fac 
referire la locul de desfășurare al unui eve
niment, este cuvântul locație. Din păcate 
(inconștient), aceștia eludează semnificația 
cuvântului, așa cum este redată aceasta în 
Dicționarul limbii române și îi dau semni
ficația din limba engleză, unde înseamnă 
o poziţionare geografică, loc, spaţiu marcat 
în mod special etc.

Conform Dicționarului limbii române, 
Locație, cu accentul pe vocala a, înseamnă 
chirie plătită pentru anumite lucruri luate 
în folosinţă temporară. Închiriere. 

Cuvântul Expertiză dă mari bătăi de 
cap unor jurnaliști, sau nici măcar atât, 
dacă luăm în calcul cât de des este folo
sit cu un înțeles la fel de distorsionat ca 

și cel anterior. Iată un fragment dintro 
știre: „Cetățeanul X nu avea expertiza ne
cesară în domeniu pentru a se pronunța 
asupra…”. Jurnalistul a dorit să transmită 
că respectivul cetățean nu avea experiența 
necesară în domeniu pentru a se pronun
ța, întocmai ca un expert, asupra...

Diferența de sens în folosirea acestui 
cuvânt rezultă din definiția dată de Dic
ționar. Expertiză – Cercetare întreprinsă 
de un expert cu privire la o situație, la 
o problemă etc.; raport al unui expert. 
Din păcate, nici jurnaliștii care folosesc 
acest cuvânt, în redarea unor știri, nu au 
expertiza necesară în folosirea lui.

Un alt cuvânt cu sens distorsionat, 
folosit tot mai des, în special atunci când 
este vorba despre o întrecere, sportivă 
sau de altă natură, este cuvântul Deter-
minare. Dicționarul limbii române atri
buie sensul acestui cuvânt ca fiind acți-
unea de a determina. Iată și un exemplu 
de știre: Antrenorul a cerut sportivilor să 
dea dovadă de determinare în joc. Sau: 
„Antrenorul le-a cerut sportivilor deter-
minare în joc.

Este ușor de dedus că nu sportivul 
trebuie să aibă determinare sau să se 
determine pe el însuși. Altă persoană 
îl poate determina, spre exemplu chiar 
antrenorul. În schimb, el poate să fie 
motivat, în sensul că motivația pentru 
a juca foarte bine poate veni chiar din 
sinele propriu.  

Îi rog pe jurnaliștii profesioniști, în spe
cial pe cei care se recunosc în exemplele 
date, să nu considere aceasta ca fiind o 
ofensă adusă profesionalismului lor. Îi rog 
doar să accepte faptul că, atunci când au 
dubii asupra corectitudinii folosirii unor 
cuvinte, să apeleze la Dicționarul limbii 
române și ... vorba lui Nenea Iancu, la ... 
gramatică.  

REFLECȚII

D ic ț ion ar ulD ic ț ion ar ul
Lim bii  Rom ân eLim bii  Rom ân e
–  un  pr ie te n  apro pi at –  un  pr ie te n  apro pi at 
j ur n ali șt ilorj ur n ali șt ilor @ Ioan DAMASCHIN

Am convingerea că tema 
folosirii în mod eronat a 

unor cuvinte sau expresii 
în spațiul public, prin 

mass-media, este mult mai 
bogată în exemple decât 
cele arătate în prezentul 

material. 

Este bine însă ca 
jurnaliștii, și nu numai ei, 
să conștientizeze erorile 
pe care le fac în folosirea 
cuvintelor și expresiilor 
în spațiul public, cărora 
le modifică sensurile și 

pronunția. 
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JURNALISM  ȘI  COMUNICARE

Î
n context, răspunsul anticipat la 
întrebarea „De ce nu avem PRiști 
credibili?” este similar cu o buta
dă: „Ies  din  Facultate / Școală/ 

Universitate tot atâţia absolvenți de 
valoare câţi au intrat”.  Mai concret, și 
pentru a explica, oarecum, motivaţia 
alegerii unei astfel de teme, deopotrivă 
sensibilă și susceptibilă de interpretări 
pro domo, voi accepta că nimeni nui 
perfect. Cu atât mai puţin PRistul. Aţi 
face meseria cu talent și dăruire ţine, 
în egală măsură, de nivelul profesional 
și de aspiraţiile fiecăruia în parte. De 
care parte a barierei ne situăm când 
judecăm o problemă de comunicare 
depinde, până la urmă, de gradul nostru 
de implicare. În fapt, suntem judecaţi 
după propriile fapte, dar și după felul 
cum ne situăm faţă de profesia pe care 
o slujim.

„Toată lumea vorbește despre PR, 
dar puţini cunosc semnificaţia acestui 
termen”, observa, de pildă, în 1935, Rex 

Harlow, președinte al American Coun
cil of Public Relations. În fapt, o simplă 
privire asupra PRului este în măsură 
să ne ofere un tablou de o complexitate 
fascinantă: de la bloguri și publicitate, 
la noile relaţii media în contextul glo
balizării, inclusiv utilizarea PRului ca 
instrument politic, totul ne conduce 
către o veritabilă cultură a remedierii 
și a remixului. Constatăm cu satisfac
ţie că ideea de new media sa impus 
definitiv, inclusiv în școala românească 
de PR. Pornind de la observaţia, fun
damentală, că noile media reprezintă 
o provocare, inclusiv în plan cultural, 
constatăm că, în fapt, noua „arhitec
tură a participării” reprezintă o forţă 
motrice suficientă pentru a valorifica 
absolut toate predispoziţiile culturale 
specifice oricărui tip de societate. În 
acest context, se poate admite că mo
delul de PR tradiţional sa diversificat 
pe măsură ce a sporit accesul publicu
lui la sursele de informare.

Întro măsură substanţială, se poate 
susţine un paradox: publicul aproape că 
nu mai are nevoie de PR câtă vreme are 
acces nelimitat la informaţie. Așa să fie? 
Se estimează că, anual, marile companii 
transnaţionale, care dispun individual 
de un buget ce depășește adesea PIBul 
unei ţări mediu dezvoltate, cheltuiesc 
sume enorme pentru publicitate pe 
faţă, dar și, de multe ori, mascată. Mai 
grav, acţiunea de influenţare a opiniei 
publice ascunde adesea scopul urmărit. 
Ţinând seama de puterea economică, 
ca și de lobbyul politic practicat la ni
velul factorilor decizionali, ar însemna, 
practic, ca demersul lor să reușească în 
totalitate. Constatăm însă, de facto, eșe
cul unor companii ce dispun de sume 
uriașe, menite, în sine, să asigure suc
cesul pe pieţele globale, în competiția 
cu unii adversari atipici. În acest caz, 
nu putem da vina exclusivă pe PR, câtă 
vreme demersul lor strategic este, apa
rent, absolut impecabil. PRul, în sine, 
poate influenţa opinia publică, dar nu 
poate înlocui percepţia colectivă cu pri
vire la justeţea unei cauze susţinută cu 
mijloace persuasive.

În acest caz, nu este lipsit de impor
tanţă să invocăm elementul etic, adesea 
forţat sau chiar exclus din campaniile 
PR. Fenomenul a atras atenţia, de pildă, 
inclusiv cercetătorilor care au analizat 
piaţa de PR românească. Întrun studiu 
despre „Bloguri între jurnalismul civic 
și relaţiile publice”, publicat de Mihaela 
Frunză, se demonstrează, pe baze sta
tistice, că lipsa atitudinii etice, mergând 
până la atingerea demnităţii persoanei, 

a costat „enorm” transnaţionalele. Cam
panii costisitoare, iniţiate de companii 
producătoare de automobile, de pildă, 
au eșuat în măsura în care respectivele 
instituţii au ignorat componenta eti
că, concentrată în „Codul de la Atena”, 
respectiv Codul Internaţional de Etici 
pentru Relaţiile Publice, adoptat inclusiv 
de Asociaţia Română a Profesioniștilor 
în Relaţii Publice. Concluzia: pentru 
ași spori credibilitatea, companiile nu 
ar trebui să ignore aspectele etice, indi
ferent dacă scopul urmărit și declarat 
este for profit. În fapt, orice domeniu de 
activitate, iar PRul nu face excepţie de 
la această regulă, nu poate ocoli dilemele 
și trăirile etice, iar răspunsul la aceste 
aspecte se regăsește întrun plus de cre
dibilitate și de influenţă pe piaţa media.

Cercetând „Biblia PRului”, respectiv 
cartea lui Anthony Davis Tot ce trebuie 
să știi despre PR, constatăm că între cele 
500 de definiţii acordate domeniului, cel 
puţin una pare universal valabilă: „Nu 
indivizii, nu entităţile de PR comuni-
că, ci organizaţia însăși este principalul 
comunicator”. Cu alte cuvinte, un sis
tem public este viabil în măsura în care 
comunică, iar scopul PRului nu este 
acela de a obţine o imagine favorabilă, 
ci, fundamental, acela de a întreţine un 
dialog, oricât de fragmentar, incom
plet sau inabil ar fi acesta. Publicul care 
nu este tratat de la egal la egal de către 
organizaţie acţionează adesea contrar 
estimării atribuite mesajului public. De 
aceea, la baza PRului eficient se află 
ideea de a convinge, urmând ca un me
saj convingător să cuprindă și ideea de 
negociere și compromis. Iată, deci, cum, 
pe nesimţite, aspectul etic însoţește mo
dulul comunicaţional, termeni precum 
transparenţă, responsabilitate, decenţă 

înlocuind firesc ideea de manipulare, 
contradicţie, conflict.

Fundamental, scopul PRului este 
acela de a crea imagine, după o fericită 
expresie a romancierului englez John 
Priestley. Ideea cum că „imaginile sunt 
o parte a realităţii care ne păcălește” stă 
la baza conceptului de imagistică socia
lă. Se acceptă, deci, tacit, ideea că PRul 
folosește imaginea (termen ce incumbă 
inclusiv sensuri precum reputaţie, credi
bilitate, onestitate publică etc.) ca pe un 

concept ce însoţește obligatoriu un mesaj 
public. Confuzia curentă între imaginea 
propriuzisă și mesaj reprezintă tocmai 
esenţa PRului. Alocând timp și mijloace 
creării unei imagini publice, putem ușor 

induce confuzia că imaginea reprezintă/
se substituie conceptului urmărit. Așadar, 
organizaţia vrea să se vadă cu orice preţ, 
să creeze imagine, dacă se poate a unei 
singure persoane, iar această imagine, 
aparentă, fragilă, artificială înglobează 
în sine, simultan, trei concepte: așteptare, 
realitate, aspiraţie. PRul înseamnă, deci, 
a comunica un mesaj univoc, a face lobby 
– eficient și adesea interesat – pentru a 
spori imaginea publică a unui individ 
anume, și abia apoi a organizaţiei. Ideea 
că „celălalt contează” subordonează, așa
dar, orice efort în plan PR. Privite astfel 
lucrurile, se justifică nevoia de PR, de la 
parohie la consiliul judeţean și chiar mai 
sus, cu condiţia să existe suficiente stra
tegii de comunicare. În fond, și în acest 
domeniu termenii de livrare sunt mai 
importanţi, iar din acest punct de vedere 
PRul se substituie unui serviciu social.

Revenind pe plan românesc, consta
tăm apariţia în media autohtone a „jur
nalistoPRistului”, barbarism indicând 
dubla provenienţă a acestui jurnalist 
evadat din mediul său „natural” și evo
luând în ariile acoperite de publicitate, 
publishing sau PR. Problema fundamen
tală nu o reprezintă motivaţia acestei op
ţiuni, cât capacitatea de a oferi publicului 
un model comunicaţional credibil, ba
zat pe dialog și mai puţin pe publicitate. 
Prin migrarea jurnaliștilor provenind 
din vechile media spre PR și jurnalismul 
online se creează, aparent, un dezechi
libru, menit să discrediteze, în primul 
rând, media. Companiile au constatat, 
de pildă, că ar putea obţine mai multă 
credibilitate în rândul clienţilor dacă an
gajează jurnaliști și editori consacraţi. La 
fel, în PRul politic se cumpără nu doar 
publicaţii, dar și conștiinţe, la vrac.

De ce nu avem 
PR-iști credibili?

@ Marian NENCESCU

Două ştiri de presă mi-au atras atenția în ultima vreme. 
Prima semnala că în județul Prahova, de pildă, purtătorul 
de cuvânt al Prefecturii beneficiază de cel de-al patrulea 
salariu ca mărime din județ, evident, după şefii lui direcți. 
Pe de altă parte, am aflat că în Parohia Ortodoxă „Sf. Toma” 
din Iaşi funcționează un consilier PR, în vârstă de 26 de ani, 
fără niciun salariu.

Singura modalitate de 
impunere a PR-ului 

românesc în confruntarea 
cu jurnalismul o reprezintă 

aplicarea strictă a unor 
principii etice. Este, să 

recunoaştem, calea cea mai 
simplă, dar şi cea mai grea. 

Câtă vreme comanda socială, 
presiunea pieței, dar mai ales 
interesele politice primează, 

a vorbi de sinceritate, 
scrupulozitate, cinste şi 

confidențialitate în PR rămâne 
un deziderat. Cu bune şi cu 

rele, piața românească de PR 
merge înainte. 
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M
ia fost deseori 
oaspete. De fi
ecare dată când 
ne întâlnim 

parcă ar fi  sărbătoare, fără să 
înțeleg cum anume se insinu
ează și crește acest sentiment 
care nu se naște oricum, ori
unde, oricând, dar care, iată, 

în preajma domniei sale mă 
învăluie și mă înveșmântează 

cu împăcare, îmbogățindumă 
cu inefabilul bucurii

lor neașteptate. 

Așadar, nu am o explicație pentru această senzație, știu 
doar că și alții, mulți alții simt la fel, așa că e mai puțin 
important cum se întâmplă miracolul, căci am zice că e 
vorba de un miracol, dacă suntem oameni și credem în 
miracole, important este că se întâmplă. 

Musafir dorit în multe locuri și împrejurări dintre 
cele mai diverse, dar întotdeauna cu chintesență spi
rituală, ma onorat mereu cu o modestie armonioasă, 
demnă și neostentativă, încurajatoare în orice caz.  

Am învățat, cred, din delicatețea fiecărei prezențe a 
domniei sale la diferite evenimente, cât aș fi putut de
prinde dintrun mănunchi de manuale, de cea mai exi
gentă pedagogie universalvalabilă. De altfel, sunt con

vins că harul apropierii 
de ceilalți, cu care divi
nitatea la înzestrat cu o 
generozitate de invidiat, 
la ajutat și continuă săi 
fie fundament și corolar 
în tot ce întreprinde. 
De când iam descope
rit cărțile, întâlnirea cu 
omul petrecânduse mai 
târziu, mam considerat 
un norocos. Timpul, cu 
realitatea pe care o poar
tă curgerea sa, indiferent 
etern la sensibilități și 
pretenții omenești, avea 
sămi confirme. La sediul editurii Detectiv Literar, la 
diverse lansări de carte la care am avut onoarea săl 
invit, lumina rostirilor sale cuprindea de fiecare dată 
auditoriul sub cupola unui curcubeu de înaltă tihnă, 
cum de altfel lar cuprinde și în aceste clipe, dacă vrăj
mășia periculosului virus nu near însingura, desigur, 
pentru moment, spre a ne uni curând mai puternic. 

Oricum, cuvântul domniei sale, rostit dar şi scris, 
formă în care a fost deja armonizat dumnezeieşte 
în paginile multelor cărți şi în coloanele nenumă-
ratelor reportaje de mare sensibilitate semnate 
Neagu Udroiu, îmi va fi mereu oaspete drag. 
Cum chiar azi îmi este oaspete de onoare, când cu-
noscutul scriitor, jurnalist şi diplomat sărbătoreşte 
împlinirea vârstei de 80 de ani! 

LA MULȚI ANI Excelență, cu sănătate şi 
bucurii, din partea colegilor de breaslă care 
mi-au dat girul să vă transmit respectul şi 
prețuirea noastră!

– Cu respectul pe care ți-l port, sunt 
bucuros să constat că ești unul dintre 
cei mai vârstnici jurnaliști hunedoreni. 
Câți ani din viață ai dăruit presei?

– Întradevăr, mă pot considera un 
favorizat al sorții. Cu îngăduința bu
nului Dumnezeu am reușit să ajung la 
o vârstă respectabilă, din care aproape 
jumătate, respectiv patru decenii fără 
întrerupere, contabilizate în cartea de 
muncă, au fost dedicate presei scrise. 
Menționez că am practicat jurnalismul 
la același loc de muncă, parcurgând 
toate etapele meseriei, de la redactor 
și șef de secție până la redactor șef.

– Ți-ai dorit această profesie sau ai 
ajuns ziarist din întâmplare?

– Nu pot să spun că, având, să zi
cem, un mare noroc, ajungi din în
tâmplare jurnalist dacă nu simți nimic 
din interior, o anumită chemare. Cum 
viața este compusă dintrun șir de 
oportunități valorificate sau ratate, eu 
 miam ales niște repere, unul dintre ele 
provenind din familie, pe care  miam 
dorit să le urmez. Am avut șansa să 
aleg domeniul învățământului sau ad
ministrației, dar na fost să fie atunci.

– Cu ce importanți jurnaliști hune-
doreni ai fost coleg?

– Aici ar fi multe de comentat de
oarece la debut, cu șase decenii în 

urmă, în redacția ziarului regio
nal lucram atunci aproape 40 

de redactori. Apoi, datorită 
schimbărilor petrecute, 

sa ajuns în timp la 
înjumătățirea efec
tivului și ulterior 
chiar la dispariția 
publicației din 
cauza unor con
juncturi nepriel
nice și imixtiuni 
de ordin extern. 

În rândul foștilor colegi aș menționa 
nume precum: Gh. Jurcă (acum scriitor 
stabilit la Alba Iulia), N. Andronache, 
Ion Mârza, Irimie Străuț, N. Ciobotă, 
Gh. Comșuța, Ad. Jurcă, Aurel Oargă, 
N. Badiu, S. Cerbu, T. Istrate, I. Cioclei, 
V. Neagu, Paul Eugen Banciu (acum 
scriitor la Timișoara), Aurel David, Ion 
Manea, Lucia Liciu, Aurel Potopea, ca 
săi amintesc doar pe câțiva dintre ei.

– Cu ce diferă presa de astăzi față de 
presa dinainte de Revoluția din 1989?

– Diferențele sunt capitale. Îna
intre totul era dirijat și trebuia să se 
încadreze în tipare bine stabilite, pri
oritate având problemele economice. 
Campaniile de presă și inițiativele 
jurnalistice se subsumau realizării 
planurilor și programelor partidului 
conducător. Aprecierea și clasificarea 
presei locale la nivel național se făcea 
în funcție de rezultatele economice ale 
județului respectiv. După 1989 presa 
a devenit liberă și independentă, cel 
puțin la nivel declarativ, păstrând unele 
ingerințe politice ale conducerii trus
turilor de presă nou formate. În raport 
de opțiunile și interesele colectivelor 
redacționale, vedem că presa șia croit 
propriul drum, plasânduse la dreapta 

sau la stânga eșichierului politic. Mie 
greu să apreciez dacă acum mai există 
vreun ziar care să trăiască numai pe 
seama tirajului. Devenind dependentă 
de sursele de publicitate, este evident 
că presa reflectă preponderent ceea ce 
dorește sponsorul . Consider că nu este 
însă de invidiat nici soarta ziaristului 
de azi care este mereu confruntat cu 
presiunile de ordin financiar.

– Pe care dintre tinerii jurnaliști hu-
nedoreni de astăzi îi apreciezi?

– N. Morogan, Sorin Blada, Cornel 
Poenar, N. Gavra, Daniel Guță, Elena 
Incău și alții.

– Dacă ai putea să te întorci în tine-
rețe ai mai alege jurnalismul?

– Cu toate că în mediul actual se 
vântură ideea dispariției iminente a 
presei scrise, miar place să cred că jur
nalismului nu ia sunat ceasul și se vor 
găsi alte forme de exprimare, la care 
aș adera, fiind adept al principiului că 
încercarea moarte nu are. Deci tot spre 
jurnalism aș înclina balanța.

– Mai putem spune acum că presa 
este a patra putere în stat?

– Îmi place să dau un răspuns afir
mativ la această întrebare. Implicarea 
în marile evenimente contemporane 
și prezentarea veridică a problemelor 
existențiale fac dovada locului și rolu
lui jucat de presă în societate.

– Ca membru al Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România, ești mulțu-
mit de cee ce face această Uniune pentru 
breasla jurnaliștilor?

– Am toată considerația și încrede
rea că actualele conduceri din dome
niul presei, la nivel național și local, se 
străduiesc și reușesc să ridice prestigiul 
breslei, spre cinstea și onoarea celor 
care fac parte din această Uniune.

Un oaspete perpetuu
SENIORI AI PRESEI

NICOLAE TÎRCOB
- interviu cu un reper 

al presei hunedorene -

@ Ioan VASIU

@ Firiță CARP



O specie „hibrid”: O specie „hibrid”: 
jurnalistul influencerjurnalistul influencer
O serie de specialiști și au

tori preocupați de evo
luția informării publicu
lui șiau pus problema 

direcționării oneste a informației 
către consumatori care au ajuns, în 
timp, blazați de asaltul neîncetat al 
senzaționalului și tot mai puțin in
teresați de conținutul 
quality. Dar chiar și în 
aceste condiții, vocația 
jurnaliștilor trebuie să 
găsească o cale. Astfel, 
în deplin acord cu vre
murile, o nouă „specie” 
profesională se ivește 
timid, dar sigur, din 
straturile jurnalismului 
modern: jurnalistul in
fluencer.

O parte importată a 
profesiei este aceea de 
a face cât mai interesant și atrac
tiv conținutul informației pe care 
o transmite jurnalistul. Date fiind 
gusturile tot mai sofisticate ale unui 
public care paradoxal se poate dovedi 
imun la tragedii, dar în același timp 
poate intra în panică la cea mai mică 
adiere, jurnalistul influencer este acel 
profesionist care știe să atragă aten

ția. Pentru asta are nevoie nu doar de 
stăpânirea perfectă și extinsă a limbii 
și a mijloacelor moderne de comu
nicare, ci și de credința nestrămutată 
că este nevoie să fie în același timp și 
reporter, și entertainer, și, nu în ul
timul rând, un om cultivat, capabil 

de conexiuni care să capteze aten
ția spre știre și context. Influencerii 
momentului au demonstrat că au 
capacitatea de a menține auditoriul 
„captiv” în farmecul și forța lor de 
expresie, așa că jurnaliștii viitorului 
foarte apropiat pot să „fure” multe 
dintre mijloacele de acces nemijlo
cit la interesul publicului pe care le 
folosesc influencerii. 

Demn de menționat, în context, 
este faptul că jurnalismul ar putea 
atenua mult din aura de frivolitate 
care înconjoară termenul de influ
encer, iar jurnalistul care ar intenți
ona să devină un astfel de „hibrid” 

are posibilitatea săși facă 
meseria la aceleași cote 
înalte și, în același timp, 
să facă informația să 
ajungă cu adevărat la un 
public atât de asaltat de 
informație, încât poate 
„scăpa” esențialul. 

Ca în toate timpuri
le și în toate evoluțiile 
profesionale umane, 
jurnalistul influencer 
este deja printre noi și 

a început să înscrie puncte în lumea 
haotică a știrilor contemporane, în 
care este tot mai greu de navigat și 
implicit mai dificil de păstrat alert 
interesul publicului. În fond, un 
jurnalist influencer de calibru va 
ști să capteze rapid și cu cele mai 
eficiente mijloace interesul audito
riului chiar și pentru cele mai „seci” 
informații. Cu atât mai mult în cazul 
celor majore.
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REVISTA  REVISTELOR INEDIT

Î
n timp, Şcoala gălățeană a deve
nit un brand jurnalistic, fiind cea 
mai longevivă publicație de pro
fil din țară, pentru că șia dovedit 

capacitatea de a reflecta problemele 
învățământului și culturii gălățene, 
pentru că oferă cadrelor didactice, 
intelectualilor, oamenilor de cultură 
posibilitatea de a împărtăși experiențe 
deosebite în domeniu, pentru că este o 
revistă a bunului simț, o oglindă fidelă 
a spațiului didactic și cultural gălățean, 
pentru că are o personalitate distinctă 
în formă și conținut.

Şcoala gălățeană are o tematică di
versificată, cuprinzătoare, abordează 
probleme generale și specifice ale în
vățământului și culturii, popularizează 
bune practici în domeniu, formulează 
sugestii și opinii, promovează valorile 
umane. Au devenit tradiționale rubrici 
precum: Educația la timpul prezent, 
Invitatul ediției  interviuri cu perso
nalități din sfera educației, științei, 
culturii, jurnalismului, spiritualității 
etc., Din Cetatea Cărții, Limba noastră, 
Pagini de istorie, Personalități româ-
nești/ Personalități gălățene, Proiecte 
europene, Cărțile colegilor noștri, Plas-
tică, Restituiri, In memoriam etc.

Paginile revistei noastre au fost des
chise întotdeauna tuturor colaborato
rilor, statornici sau ocazionali. Șiau 
pus semnătura pe articole publicate în 
Școala gălățeană sute de cadre didactice 
din toate școlile județului, inspectori 
școlari, miniștri și secretari de stat în 
Ministerul Educației, din instituțiile 

partenere în munca de educație. Au 
semnat în paginile revistei reputați zia
riști, scriitori și oameni de cultură gălă
țeni (Corneliu Antoniu, Victor Cilincă, 
Costel Crângan, Viorel Dinescu, Eugen 
Drăgoi, Vasile Ghica, Zanfir Ilie, Radu 
Macovei, Ion Manea, Radu Moțoc, Ka
tia Nanu, Ionel Necula, Teodor Para
piru, Coriolan Păunescu, Dan Plăeșu, 
Constantin Vremuleț  etc.), dar și din 
țară (Petruș Andrei, Lina Codreanu, 
Teodor Codreanu, Nicolae Melinescu, 
Costică Neagu etc.), cât și din Repu
blica Moldova (Valeriu Baban, Nicolae 
Dabija, Nicolae Mătcaș etc.), Bulgaria, 
Anglia și Norvegia.

Cărțile colegilor noștri sa dovedit a 
fi o rubrică bogată și utilă pentru pro
movarea în spațiul public a peste 500 
de cărțiproză, poezie, memorialistică, 
eseu, carte științifică etc., având ca au

tori, în majoritate, cadre didactice și 
scriitori; Limba noastră se constituie 
întrun ghid de vorbire corectă a limbii 
române; Plastică, o rubrică veterană, 
care promovează artiștii și arta plastică 
gălățeană; Restituiri, oferă cititorilor 
plăcute și instructive prilejuri de adu
ceri aminte a unor personalități din 
istoria și cultura poporului român, 
evenimente și întâmplări care au mar
cat evoluția neamului românesc; Invi-
tatul ediției, o rubrică existentă încă de 
la apariția revistei, număr de număr, 
în care găsim interviuridocument 
cu personalități din toate domeniile 
vieții socialpolitice, educației, științei, 
culturii și  administrației locale și cen
trale, interviuri adunate în cinci volu
me:  Dialoguri despre educație (2000), 
Coloanele spirituale ale Cetății (2010), 
Invitatul ediției (2012), Dialoguri 50+1 
(2015), Dialoguri V (2018), volumul 
VI fiind în curs de apariție.

Revista noastră a obținut onorante 
distincții, dintre care amintesc:  Di
ploma de Excelență, acordată de Mi
nisterului Educației și Cercetării și 
Institutul Român pentru Drepturile 
Omului (2004); Diploma de Excelen
ță, acordată de Inspectoratul Școlar al 
Județului Galați (2009); Diploma de 
Excelență, acordată de Centrul Cul
tural „Dunărea de Jos” Galați (2016); 
Premiul Municipiului Galați, acordat 
de Consiliul Local Galați, pentru „va-
loarea tematică și publicistică demon-
strată în timp” (2006); Premiul de Ex
celență, acordat de Direcția Județeană 
de Cultură Galați (2020).

Şcoala gălățeană este meritul celor 
care au fondato, în mai 1990 (Jana 
Andreescu, Gheorghe Felea, Vasile 
Ghica, Gheorghe Lateș, Ghiță Nazare 
și Maricica Stanciu), al tuturor celor 
care, dea lungul timpului, au făcut 
parte din Colegiul de redacție, a su
telor de colaboratori, statornici sau 
ocazionali, al tipografilor de la ALMA 
și LAVIONDA, care au trudit ca pu
blicația să apară la timp și de calitate.

Toate colaborările și activitatea re
dacțională se desfășoară în regim de 
voluntariat.

@ Prof. Ghiță NAZARE

Școala gălățeană
- 30 de ani de profesionalism

Școala gălățeană, publicație de informație și opinie pedagogică, 
de educație și cultură, editată de Casa Corpului Didactic și Asoci-
ația Profesională Școala Gălățeană, împlinește, în luna mai, 30 de 
ani de apariție neîntreruptă, o revistă lunară, mai puțin în lunile 
iulie-august, de 20 de pagini color, care apare într-un tiraj de 2.000 
de exemplare. Sintetizând, aceasta înseamnă 275 de numere, 5.500 
de pagini, peste 14.000 de articole publicate, peste 2.000 de colabo-
ratori, cadre didactice din învățământul preuniversitar și universi-
tar, manageri școlari, scriitori, jurnaliști, demnitari, medici, artiști, 
slujitori bisericești, oameni de cultură, studenți, elevi etc.
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CONDEIE EVOCĂRI

C iteam mai deunăzi o frumoasă 
pledoarie despre un mare nume 
al jurnalisticii și publicisticii ro

mânești, destul de puțin evocat, deși 
sau împlinit în ziua de 9 iunie 111 ani 
de la nașerea sa.

Este vorba despre jurnalistul, publi
cistul și istoricul român de origine evre
iască, băcăuanul Marius Mircu, 
considerat de criticul și istoricul literar 
Alex Ștefănescu, al treilea mare ziarist 
român după Geo Bogza și F. Brunea Fox 
(ultimii doi fiind cei care au pus bazele 
reportajului literar românesc).

Posibil ca originea sa evreiască (aso
ciată ca în multe alte cazuri cu problemele 
generate de Holocaustul și propaganda 
antisemită, naționalistă și totalitară din 
România, mai ales din perioada postbe
lică), ca și faptul că acesta a emigrat în 
Israel în 1987, să fi produs oarece rețineri 
din partea confraților săi în ale scrisului, 
din care cauză a și intrat întrun con de 
umbră. Desigur, există și excepții, dar ele 
pot fi numărate pe degetele de la o mână. 
De altfel, un caz unic în cultura română 
îl constituie publicarea, de către Marius 
Mircu, în 1942, a romanului ,,Rango, pri
etenul oamenilor, povestiri din junglă și 
de pretutindeni”, carte apărută, din cauza 
legilor antisemite, sub numele scriitoru
lui G. M. Vlădescu (secret deconspirat de 
autorul însuși întruna din paginile cărţii, 
sub forma unui acrostih).

Marius Mircu a fost unul dintre ga
zetarii cu o capacitate creatoare de ex
cepție, transpusă în texte care au reliefat 
istoria trăită la intensitate maximă, uneori 
riscânduși viața pentru surprinderea și 
prezentarea cu acuratețe și obiectivitate 
a unor momente cheie din perioada in
terbelică, dar și din anii comunismului.

Marius Mircu a scris pentru Româ
nia, țara pe care a iubito și care ia fost 
casă atât în zilele frumoase, cât și în pe
rioadele mai dificile din viață. ,,Marius 
Mircu este scriitorul care a scris cel mai 
mult despre Bacău și oamenii săi. Ora-
șul Bacău este, și datorită lui, sentimen-
tul de Bacău, starea de Bacău, bucuria și 
mândria de Bacău. Permanența noastră 
de Bacău. Şi-a iubit imens țara și urbea 
natală. A trăit cu ea în suflet și în min-
te. A făcut-o să trăiască în scrisul său. 
Iar steaua lui Marius Mircu, pe care l-aș 
propune edililor să-l considere Cetățean 
de Onoare al orașului Bacău, continuă 
să strălucească pe cerul orașului meu. O 
stea de reporter pentru eternitate”, scria 
Roni Căciularu, jurnalist din Israel, în 
articolul ,,Reporter pentru eternitate”, 
publicat în cotidinaul ,,Deșteptarea”.

Deși a fost fidel o perioadă noii orân
duiri comuniste, a avut tăria și demni
tatea de ași asuma greșelile pe care lea 
făcut pe parcursul carierei, una agitată, 
confuză și plină de controversate decizii 
istorice. A înfățișat totul cu onestitate, 
conștient de menirea sa, de ce va putea 
să însemne moștenirea pe care o lasă 
generațiilor următoare. Și iată că el nu 
sa înșelat, că nimic nu e în zadar când 
construiești ceva, când dăruiești ceva, ca 
însemn al trecerii prin viață…

Și iată, Marius Mircu revine în actu
aliate prin unele însemnări ale gazetari
lor și jurnaliștilor băcăuani și de pretu
tindeni, dar și graţie tezei de doctorat in
titulată ,,Publicistica lui Marius Mircu”, 
susţinută de prof. dr. Carmen Ţâgșorean, 
cadru didactic asociat la Departamentul 
de Jurnalism al Facultăţii de Știinţe Poli
tice, Administrative și ale Comunicării, 
din cadrul Universităţii „BabeșBolyai” 
din ClujNapoca. Demnă de laudă este 
și inițiativa filialei BacăuNeamț a Uniu
nii Ziariștilor Profesioniști din România 
(UZPR), care cu cinste îi poartă numele.

Și pentru ca totul să capete contur, 
toate cele mai sus menționate sau în
scris în demersul pe care lam lansat 

conducerii UZPR, respectiv acela ca una 
dintre edițiile proiectului ,,Convorbiri 
jurnalistice”, pe care aceasta îl desfășoară 
la nivel național, să fie dedicat evocării 
și salvării memoriei lui Marius Mircu, 
căci așa cum afirma însăși domnia sa, ,,se 
spune că fiecare om care moare este o bi-
bliotecă distrusă, o arhivă spulberată, un 
roman curmat, este un noian de strămoși 
dispăruţi pe veci, dacă nu se îngrijește ci-
neva să-i perpetueze, prin evocare.”

@ Romulus-Dan BUSNEA

Entuziasm şi foame, la Festival
fragment din cartea „Debut în ceață - Amintiri despre Timpuri și Oameni”  

A casă, viaţa era tot mai 
grea. Cozi imense te 
obligau săţi pierzi 

timpul, așteptând și tot că
utând să poţi găsi ceva de 
mâncare. 

Exista, însă, și ceva mai 
grav decât foamea.

Se intra dur în viaţa per
sonală a oamenilor. Chiar 
îndeletnicirile profesionale 
erau judecate și înscrise după 
un cod aberant. Prin anii ‚50, 
ziaristul avea trecut în cartea 
de muncă, la rubrica „profe
siune”  „lucrător cu muncă 
politică”, și nu ziarist. Deci, 
toţi eram socotiţi a fi activiști, 
declaraţi deschiși, ai regimu-
lui.

Și încă un bai. Autorităţile 
epocii se aveau rău de tot cu 
religia. Funcţionarii de par
tid și de stat mai arătoși nu 
se prea grăbeau să meargă la 
biserică atunci când se căsă
toreau, iar de Anul Nou nu 
îndrăzneau să cheme preo
tul acasă pentru sfeștanie, 
întrucât ochiul vigilent al ca
dristului supraveghea orice 
mișcare.

De botezul copilului, de 
dusul la biserică, în acele zile 
nici că se pomenea. Și se face 
că un fost coleg de la ziar, bun 
prieten de familie, Vasile B., 
a ajuns, prin nu știu ce îm
prejurare, șef de cabinet la 
un important personaj poli
tic al acelor vremuri. Soţia ia 
adus pe lume o fetiţă scumpă 
și frumoasă ca o prinţesă. Ce 
te faci, însă, cu ochii vigilenţi 
îndreptaţi asupra lui, 24 de 
ore din 24, dată fiind funcţia 
sa? Problema era deosebit 
de sensibilă. Atât Vasile, cât 
și soţia, proveniţi și trăiţi la 

ţară, din familii ortodoxe cu
cernice, nuși puteau imagina 
ca fetiţa lor să nu aibă parte 
de taina botezului. Și atunci, 
întro duminică, împreună 
cu soţia mea, am dus copilul 
la Biserica Cotroceni, unde 
preotul era încunoștiinţat 
de situaţia opţiunilor noas
tre religioase și... am botezat 
copilul, preluat de preot din 
braţele noastre. Ambii părinţi 
au respirat ușuraţi și au ferit 
acest botez cât de mult au 
putut... 

Și, colac peste pupăză, 
regimul democratpopular 
din România a fost obligat 
de către cei ce aveau în mâini 
frâiele Europei de Est să or
ganizeze un Festival mondial 
al tineretului și studenţilor în 
Capitala noastră dragă. Situ
aţia economicosocială era 
deosebit de grea. Și totuși... 
Nu cred să mai fi existat foa
metea ce a bântuit Bucureș
tiul în acele zile ale anului 
1953. Prăvăliile erau goale, 
dar goale de tot, nu ca mai 
târziu, când totuși mai găseai 
câte ceva prin rafturile maga
zinelor. Cozi imense la pâine, 
la lapte, la orice; nimeni nu 
era ferit, toată lumea trebuia 
să înţeleagă că România face 
„un sacrificiu internaţional” 
pentru a se strânge la noi, în 
ţară, tineri din întreaga lume, 
reuniţi sub flamura roșie; 
ceea ce sa și întâmplat.

Câteva mii de tineri de pe 
toate continentele au partici
pat la mitinguri, spectacole, 
reuniuni, conferinţe; entuzi
asmul, ca și elanul inocent al 
vârstei, umpleau de viaţă stră

zile pe care răsunau cântece 
din preeriile americane, din 
colhozurile rusești, sambe și 
rumbe sudamericane, melo
dii ritmate, tărăgănate africa
ne. A fost, totuși, un triumf al 
prieteniei, al păcii, al tinereţii. 

În acele zile de vară toridă, 
împreună cu Ștefan Iureș mă 
aflam printre ziariștii partici
panţi la eveniment și trans
miteam zilnic ample repor
taje. Îmi amintesc că relatam 
despre inaugurarea construc
ţiilor dedicate Festivalului (cu 
cât efort, cu câtă sudoare și 
sacrificii) și voi aminti aici 
stadionul 23 August, Opera 
Română, refacerea Teatru
lui de Operetă și a Arenelor 
Romane. Remarcam că sa 
mâncat ceva mai bine la reu
niunile de tineret, uneori, în 
momente de apogeu, vinul a 
curs din plin, iar pe grătare 
au sfârâit fripturile, alături de 
vestite bucate românești. Mi
ile de tineri constructori vo
luntari sosiţi din întreaga ţară 
au primit drept recompensă 
„Medalia muncii”, ca să șio 
atârne pe piept, eroic, odată 
cu pacheţele de hrană rece. 
Întro pagină specială dedi
cată încheierii festivalului, 
întrun fel de bilanţ scriam: „ 
1953, București. Am fost gaz-
de. Ne amintim cu drag zilele 
din august 1953. Bucureștiul, 
împodobit în haine de mare 
sărbătoare. Aceeași atmosferă 
de veselie o purtam în suflete. 
Eram mândri, bucuroși. În 
ţara noastră s-au aflat tineri, 
din 111 ţări. Dintre aceștia, 
3500 din Franţa, 1500 din Ita-
lia, 2400 din Finlanda, 1700 

din Austria, 1300 din Dane-
marca, 1100 din Anglia, 800 
din Norvegia, 150 din India, 
130 din Brazilia.

Vești despre pregătirile ti-
neretului român, despre felul 
cum am știut noi, în calitate de 
gazde, să ne primim oaspeţii, 
au fost răspândite în întreaga 
lume de cei 484 de corespon-
denţi de presă din 50 de ţări, 
dintre care 338 erau din 39 de 
ţări capitaliste. Ţara noastră a 
mai găzduit în zilele Festivalu-
lui, printre cei 30.000 de tineri 
străini, 4 336 de sportivi din 
54 de ţări. Acești sportivi s-au 
întâlnit în cadrul întrecerilor 
în 18 discipline sportive, cu 
care prilej au fost doborâte 5 
recorduri mondiale și europe-
ne, 93 de recorduri naţionale.”

Oficialitatea a trăit atunci, 
din plin - aflată în centrul fo-
calizei mondiale - clipe de sa-
tisfacţie, în timp ce populaţia 
Bucureștiului suferea în urma 
restricţiilor alimentare. Aceas-
tă gravă penurie s-a întins, 
apoi, câţiva ani.

În sfârșit, asta a fost...

@ Carol ROMAN

111 ANI DE LA NAŞTEREA LUI

MARIUS MIRCU 

• Marius Mircu (n. 9 iunie 1909, Ba
căud. 4 septembrie 2008, Tel Aviv, Israel), 
reporter, redactor, scriitor și istoric român 
de originee evreiască.
• A urmat studii liceale la Bacău și fa
cultatea de drept la București, pe care a 
absolvito în 1936.
• A început să fie reporter, la ,,Gazeta”, 
în perioada școlară și a continuat până în 
1938.
• După Al Doilea Război Mondial, a fost 
primul jurnalist care a scris despre ,,Po
gromul de la Dorohoi”, ,,Pogromul de la 
Iași” și lagărele din Transnistria dar, spre 
deosebire de comentatorii naționaliști ulte
riori, fie români, fie evrei, și în acord cu alt 
martor direct al faptelor, anume Matatias 
Carp, Marius Mircu nu atribuie crimele 
săvârșite unui presupus „antisemitism is
toric specific românesc” legat de „însăși 
identitatea românilor”, ci unei „întreru
peri a civilizației” prin dispariția statului 
de drept și a democrației în România în 
timp de război, după un deceniu de pro
pagandă xenofobă consecutivă Marii crize 
economice a anilor 1930.
• A emigrat în Israel în 1987, unde, prin
tre altele, a prezentat la postul de radio Kol 
Israel (Vocea Israelului), un serial cu 200 
de episoade dedicate istoriei presei evre
iești din România.
• Marius Mircu este autorul a peste 70 
de volume foarte diverse ca profil (roma
ne, romane autobiografice, cărţi pentru 
copii, reportaje, note de călătorie, biogra
fii romanţate, biografii ale unor oameni 
politici, reconstituiri istorice etc), uneori 
sub pseudonimul G. M. Vlădescu sau sub 
numele real, Israel Marcus. Este fratele lui 
Solomon Marcus și al lui Marcel Marcian.



L
a scrutinul din anul 2018, din 
Armenia, un val de jurnaliști 
erau pe listele diverselor parti
de, confirmând un trend care nu 

este nou. Intrarea profesioniștilor presei 
întro lume pe care au început (și sau 
afirmat) prin a o „toca” număra la acel 
moment șase jurnaliști pe listele partidului 

premieru
lui Nikol 
Pashinyan, 

el însuși fost gazetar și în continuare 
primministru al țării. Iar cifra era mult 
mai lungă. De fapt, era al doilea val masiv 
de jurnaliști intrați pe diverse funcții poli
tice după alegeri, iar comentariile defavo
rabile ale opiniei publice vizavi de această 
schimbare de  macaz profesional nu au 
făcut cine știe ce impresie.

O trecere în revistă succintă a celor 
mai renumiți jurnaliști deveniți politicieni 
poate începe cu marele erou al poporului 
britanic și primministru Winston Chur
chill, corespondent pentru The Morning 
Post pe vremea Războiului cu burii și des
pre care se spune și azi că este „unul dintre 
cei care ar fi putut avea o recompensă pusă 
pe capul lor pentru activitatea de presă”. 
Un alt lider de renume, de data aceasta 
negativ, care a ajuns să cnducă o națiune 

după activitatea de presă a fost Be
nito Mussolini, care a editat două 
ziare ale Partidului Socialist.

Mult mai aproape în timp, dar 
tot în politica „mare” figurează și 
Ruth Davidson, liderul Conser
vatorilor din Scoția, care a lucrat 
pentru Glenrothes Gazette, King
dom FM, Real Radio și BBC Sco
tland. Tot din Marea Britanie vine 
exemplul Nigel Lawson, care a scris 
pentru Financial Times, Sunday 
Telegraph sau The Spectator până 
să intre în cabinetul „Doamnei de 
fier” Margaret Thatcher, între 1981 
și 1989. Dincolo de Ocean, renu
mita Sarah Palin a ajuns guverna
tor al statului Alaska după începu
turile mult mai puțin strălucitoare, 
ca jurnalist… sortiv, la publicația 
MatSu Valley Frontiersman.

În Canada anului 2017, doi foști 
jurnaliști deveniți oameni politici, 
Mike Duffy și Pamela Wallin, au 
stârnit oprobriul după ce au intrat 
în încurcături cu fondurile Sena
tului. Despre trecerea de la presă 

la politică sa exprimat în termeni clari la 
acel moment politicianul opoziției Seamus 
O’Regan: „Foști jurnaliști în Parliament 
Hill este un lucru îngrozitor. Mai avem 
puțin și vom primi avocați și profesori în 
politică”. Relevant rămâne faptul că însuși 
O’Regan, cu tot tonul său inchizitor, fusese 
tot jurnalist înainte de a deveni politician.

Alte celebrități ale presei care au ajuns 
în funcții publice înalte sunt Patrick 
Buchanan, Ron Klink, Scott L. Klug, 
Ralph Nader, Phil Keisling, Gore Vidal, 
Steve Forbes, Al Gore, William F. Buckley, 
Norman Mailer și mulți alții. 

Cât despre tendința inversă, de la poli
tică la presă, există exemplul carierei brita
nicului Bill 
D e e d e s , 
po litician 

al Conservatorilor, militar, baron și… 
jurnalist. După ce a fost ministru în trei 
cabinete, în anii 1960, a devenit imediat 
editorul unui cotidian de anvergură nați
onală, brand care se află și astăzi în topul 
presei mondiale, cu un tiraj de aproape o 
jumătate de milion de exemplare zilnic  
The Daily Telegraph. (O.M.)
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A utoritățile din Irak sunt chemate 
de organizația internațională a 
jurnaliștilor să retragă decizia 

de a suspenda licența Agenției Reuters 
care operează pe teritoriul acestui stat, 
măsură survenită după ce jurnaliștii Reu
ters au sugerat că Guvernul de la Bagdad 
raportează statistici mult diminuate față 
de adevărata dimensiune a infectărilor în 
rândul populației irakiene. De asemenea, 
un apel la autoritățile din Myanmar se 
referă la refacerea imediată a conexiuni
lor telefonice ale unui număr de 221 de 
siteuri de știri, blocate arbitrar sub pre
textul „combaterii dezinformării”, ceea 
ce este considerat un atac la libertatea 
de informare a publicului. Și în dreptul 
Coastei de Fildeș se poate remarca un 

aflux de amenzi uriașe prin care au fost 
sancționați șase jurnaliști care relatea
ză despre evoluția epidemiei, în special 
dată fiind încărcătura electorală a acestui 
an, în care sunt prevăzute alegeri prezi
dențiale. În același timp, „Reporteri fără 
frontiere” lansează un avertisment legat 
de prigoana la care sunt supuși gazetarii 
din Filipine, amenințați prin intermediul 
unei așanumite „legi a combaterii infor
mațiilor false”, în fapt o adevărată violare 
a libertății presei.

Lucrurie nu sunt mai calme nici în 
Ciad, unde Poliția a manifestat o reacție 
violentă la prezența și relatările jurnaliș
tilor referitoare la restrângerea activită
ților publice, și nici în Afganistan, unde 
organizația a sesizat faptul că femeile 

care practică această nobilă meserie 
sunt amenințate, intimidate, lipsite de 
protecția și de susținerea autorităților.

Cât despre declarațiile inflamatoare 
și defăimătoare la adresa presei profera
te de președintele Braziliei, Jair Bolso
naro, „Reporteri fără frontiere” solicită 
încetarea imediată a atacurilor asupra 
profesioniștilor media care au curajul 
să relateze despre epidemia din statul 
sudamerican, ale cărui autorități di
minuează pericolul reprezentat de 
noul coronavirus. Nu în ultimul rând, 
organizația internațională a jurnaliștilor 
cere prezența massmedia internațio
nale pentru a investiga dacă afirmațiile 
regimului nordcoreean, care susține că 
are „zero cazuri de infectări” sunt reale.

Jurnaliști în Jurnaliști în 
politica... marepolitica... mare

Al Gore

Nikol Pashinyan

Bill Deedes Steve Forbes

Winston Churchill

Sarah Palin COVID-19, un nou inamic 
al libertății presei

Organizația „Reporteri 
fără frontiere” trage 

numeroase semnale 
de alarmă venite din 

toată lumea referitoare 
la faptul că în ultimele 

săptămâni, autoritățile 
centrale din mai multe 

state au început o 
adevărată prigoană 

împotriva jurnaliștilor 
care abordează tema 

generată de COVID-19.
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@ Fotoreportaj de Mădălina Corina DIACONU


