
•	 Inteligența artificială a ajuns 
să genereze la foc automat va-
luri de știri false pe care publi-
cul aproape nu le mai poate 
deosebi de cele furnizate de jur-
naliștii profesioniști;
•	 UZPR, prin dr. Daniela Gîfu, 
expert în informatică, participă 
la un proiect internațional de 
creare a unei platforme avan-
sate care să combată fluxul de 
informații create de mașinării 
pentru a manipula și a induce 
publicul în eroare.
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Uniunea Ziariștilor Pro-
fesioniști din România, cea 
mai mare organizație de 
breaslă din țară, înființează 
o filială în Marea Britanie. 
În această perioadă, UZPR a 
demarat acțiunile necesare 
înființării acestei noi filia-
le, la care pot adera viitorii 
membri – cetățeni români 
și nu numai – care locuiesc 
în Regatul Unit.

Informații despre înscriere:
* accesând website-ul 
UZPR România:
https://uzp.org.ro/contact/
sau
* e-mail dr. Nistor Becia 
- membru UZPR:
admin@thinkingconnections.co.uk

Filială UZPRFilială UZPR
în Marea Britanieîn Marea Britanie
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EDITORIALDIN SUMAR

Î
n viață am văzut multe lucruri 
ciudate. E mai ușor de scris des-
pre oameni simpli, despre lu-
cruri simple. Orice am face și 

oriunde am fi, nu ne putem ascunde 
și nu putem scăpa de stăpânirea tim-
pului.  

Tehnica se dezvoltă ciudat de 
repede, în fiecare an apar noi și noi  
revelaţii. Dar ceea ce vedem sunt 
numai urmele lăsate de picioarele  
timpului. Căci un cititor fidel, pe 
palierul lui, poate vedea numai pi-
cioarele trecătorilor și trebuie să-și 
facă o idee despre ei numai judecând 
după port, după chip... Întro lume 
plină de gri, în care apelul la rațiu-
ne se face prin megafoane  în piețe 
publice,  pare inoportun să vorbești  
despre reguli de bun simț   și  atitu-
dini echidistante promovate de  mai 
marii zilei  față  de cetățeni!  

Cu atât mai mult să vorbești des-
pre respectul cuvenit presei și crea-
torilor ei! Dar Vremea nu ţine cont 
de nimic. Ea lucrează neîntrerupt. Ca 
să scriem, trebuie să luăm condeiul 
în mână. Omul nu poate trăi fără 
informație, indiferent de modul cum 
ea este redactată și transmisă, audio, 
video sau tiparită. Dar nici ziaristul 
fără sprijin, mai ales atunci când 
tu, stat, te oferi să îi dai un semn că 

pentru tine, există! Când este vorba 
de bani de la STAT, o parte însem-
nată din presa regională, online sau 
tiparită nu primește NIMIC, deși 
figurează în Catalogul Publicațiilor, 
plătește către buget taxe și impozite 
și își face treaba profesionist, pentru 
un public fidelizat în timp de decenii, 
prin seriozitate! 

Cine ne poate explica sensurile 
argotice ale cuvintelor pentru unii 
mumă, pentru alții ciumă? Cu durere 
în suflet, noi, FĂURITORII DE PRE-
SĂ REGIONALĂ, suntem siliţi să nu 
cedăm. Pentru că suntem dedicați 
adevărului și punerii lui în pagina 
de ziar, pentru a ajunge la timp sub 
ochii cititorilor! Cum să dai Invizi-
bilului… un condei în mână? Doar 
acesta n-are mâini. Da, dar putem 
să-i facem mâini… contrafăcute. 
Și să se pună în mișcare niște bare 
mai rigide, ca niște degete. Cum să 
facem ca Timpul să se uite la ceas? 
Iar banul public să nu mai fie jonglat, 
după ureche, de un vremelnic ales 
sau așezat în scaun de un șef, pus la 
rândul lui, de un superior cu obligații 
mai sus? 

Cât de sus să ajungă refuzul de a 
nu vedea realitatea, deși pretindem 
vigilența zi și noapte? Până la Dum-
nezeu? Aviz amatorilor! Nu vă mai 

pretindeți sfinți, că nu sunteţi curați 
ca ei! Credem că numai un ceasornic 
va aduce la timp hârtia sub condei. 

După cum observăm, e mai ușor 
să-l învăţăm pe Timp să scrie, decât 
pe un elev leneș. E timpul să ne 
întoarcem cu picioarele pe pământ. 
Cred că mâine va fi o altă zi, cred că 
mâine voi fi mai frumos, pentru că 
de mâine toată lumea va trebui să 
fie mai frumoasă, mai creatoare și 
mai înţeleaptă. Pentru că de mâine 
va trebui să ţinem minte că ceea 
ce nu găsim în sufletele noastre nu 
vom găsi nicăieri altundeva și dacă 
lumea începe și se termină cu fiecare 
dintre noi, atunci cu siguranţă va fi 
mai bună.
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să ne impună să intervenim. Membrii 
UZPR sunt solidari, conlucrează, susțin 
conducerea centrală, sunt activi și im-
plicați, iar aceste atitudini elimină din 
fașă orice încercări de dezbinare, care se 
mai petrec, pe ici, pe colo, și în UZPR, 
ca, de altfel, în întreaga societate”, a spus 
Șerban Cionoff.

Mădălina Corina Diaconu, secretar 
general: „Activitatea UZPR în 2020 a 
fost extrem de densă și de diversă”

Realizând o trecere în revistă a acti-
vităților UZPR din anul 2020, prezen-
tate în Raportul președintelui, supus, 
la rândul său, la vot, Mădălina Corina 
Diaconu, secretar general al Uniunii, a 
amintit Seratele „Eminescu jurnalistul”, 
festivalurile și parteneriatele organizației, 
evenimentul online „Săptămâna Presei 
Românești”, care va continua și în anul 
curent, activitatea Teatrului NostruM, 
concursul UZPR, care va fi încununat 
cu o Gală a Premiilor, continuarea de-
mersurilor pentru recunoașterea prin 
lege a zilei de 28 iunie ca Ziua Ziaristului 
Român, apariția regulată a publicațiilor 
editate sub egida Uniunii, Revista UZPR 
și „Cronica timpului”, volumele editate în 
Editura UZP. „Am punctat doar câteva 
dintre nenumăratele activități care de-
monstrează importanța și utilitatea pu-
blică a Uniunii. Activitatea UZPR în anul 
2020 a fost extrem de densă și de diversă”, 
a spus Mădălina Corina Diaconu.

Ilie Cristescu, președinte al Comisiei 
de Cenzori: „Bilanțul UZPR este remar-
cabil – există excedent, chiar în condiți-
ile unei activități foarte intense”

Detaliind pe marginea performanței 
financiar-contabile a UZPR, președintele 
Comisiei de Cenzori a menționat faptul 
că Uniunea a funcționat în anul 2020 cu 
respectarea tuturor normelor legale în 
vigoare și că a cheltuit mai puțin decât a 
încasat. „Bilanțul UZPR este remarcabil 
– există excedent chiar în condițile unei 
activități foarte intense, cu o multitudine 
de acțiuni”. Ilie Cristescu a supus Adună-
rii Generale Raportul a cărui aprobare 
duce la descărcarea de sarcini a Uniunii 
pentru anul 2020, adăugând că „finanțele 

UZPR au fost gestionate cu responsabi-
litate, în condițiile legii, fapt atestat și de 
un expert independent, care a confirmat 
Raportul Comisiei”.  

Vicepreședintele Sorin Stanciu a lan-
sat propunerea către filialele Uniunii ca 
membrii care doresc să redirecționeze 
impozitul pe venit către UZPR.

Ioan David, coordonator al Filialei 
Timiș, a propus introducerea în viitor în 
Statutul UZPR a existenței unor cercuri 
sau cluburi ale Uniunii, care să funcți-
oneze alături de filiale. De asemenea, a 
vorbit despre crearea unui Centru de pre-
să pentru Timișoara, în orizontul eveni-
mentului de mare vizibilitate „Timișoara, 
Capitală culturală europeană. 

Doru Dinu Glăvan, președinte: 
„UZPR este o legătură cu țara a filialelor 
de peste hotare – Chișinău, Graz, Viena, 
Serbia, New York, Canada, Carolina de 
Nord, Marea Britanie, Roma”

Președintele Doru Dinu Glăvan a rei-
terat faptul că Uniunea este „o organizație 
solidă, puternică, în continuă ascensiune 
și vizibilitate, și mai ales care consemnea-
ză relații de excepție între membrii care 
o alcătuiesc”. 

Menționând că tot ceea ce întreprinde 
Uniunea este „statutar și întemeiul legii”, 
precum și faptul că „detractorii, câțiva, 
sunt reduși la tăcere de către justiție, unul 
câte unul”, Doru Dinu Glăvan a amintit 
de faptul că Filiala Chișinău a UZPR are 
personalitate juridică în conformitate 
cu statutul UZPR și că „Uniunea este o 
legătură cu țara a filialelor de peste ho-
tare, prin intermediul membrilor săi din 
Gratz, Viena, Serbia, New York, Canada, 
Carolina de Nord, Marea Britanie, Roma”. 

Dan Constantin, președintele Comi-
siei de Atestare Profesională: „Am avut 
plăcerea să reîntâlnesc vechi colegi care, 

prin intermediul UZPR, se reconectează 
cu marea familie a presei”

Sintetizând raportul Comisiei de 
Atestare Profesională, care a fost supus 
votului membrilor, președintele Comi-
siei, Dan Constantin, a reliefat faptul că 
s-au prelucrat în anul 2020 sute de cereri 
de intrare în Uniune și de atestare a ca-
lității de jurnalist. „Cererile sunt verifi-
cate amănunțit, cu mult efort, la nvelul 
Secretariatului, apoi ajung la Comisie. 
Demn de menționat este faptul că în 
componența Comisiei intră jurnaliști din 
diverse segmente mass-media, ceea ce 
conferă o abordare complexă și completă 
a fiecărui dosar”, a spus Dan Constantin. 
Amintind faptul că a constatat că foarte 
mulți jurnaliști și publiciști care susțin 
fără recompensă presă locală în părți ale 
țării mai puțin conectate cu mass-media 
centrale, acțiuni de presă desfășurate în 
jurul școlilor sau instituțiilor de cultură, 
„publicații susținute de animatori cultu-
rali care dezvoltă fluxul mass-media în 
România profundă și care sunt un izvor 
de întărire a UZPR și a presei”, Dan Con-
stantin a remarcat și calitatea UZPR de 
liant între jurnaliștii înstrăinați și risipiți 
de vremurile pline de provocări profesi-
onale: „De când activez în această Comi-
sie, am avut plăcerea să reîntâlnesc vechi 
colegi care, prin intermediul UZPR, se 
reconectează cu marea familie a presei”. 

Șerban Cionoff, membru al Juriului 
de Onoare și Arbitraj: „Membrii UZPR 
sunt solidari, conlucrează, iar aceste ati-
tudini elimină din fașă orice încercări 
de dezbinare”

Prezentând pe scurt bilanțul pe anul 
2020 al Juiului de Onoare și Arbitraj a 
UZPR, Șerban Cionoff a punctat faptul 
că în anul care a trecut nu s-au semna-
lat cazuri de încălcare gravă a Statutului 
organizației. „Este remarcabil faptul că 
nu am mai avut situații de derapaje care 

În cadrul unui eveniment fără 
precedent, Adunarea 
Generală anuală a UZPR, 
desfășurată online, a implicat, 
pe lângă sesiunea de vot 
exprimat electronic, o amplă 
întâlnire a conducerii 
centrale cu coordonatorii 
tuturor filialelor, care 
reprezintă vocea celor peste 
4.000 de membri ai celei mai 
mari organizații de breaslă 
din țară și care au discutat 
despre temele pe agenda 
Uniunii, au făcut propuneri 
pentru activitatea UZPR din 
anul 2021, au evaluat mersul 
organizației și au adus în 
prim-plan preocupările 
presei din toată țara.

@ Teodora Marin F6
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Una dintre ideile pe care le-a 
punctat George Coandă, președintele 
Comisiei de Onoare și Arbitraj a UZPR, 
a fost aceea ca „Uniunea să ia inițiativa 
de a iniția și de a înainta Parlamentului 
o formulă de lege a presei, care să regle-
menteze presa online”. 

Marina Bădulescu, coordonator al 
Filialei Agerpres a UZPR, și-a anunțat 
susținerea pentru ediția din Săptămâna 
Presei Românești care va avea ca temă 
principală evoluția agenției naționale 
de presă. „Am o propunere din partea 
Comitetului Olimpic și Sportiv Român: 
o întâlnire a copiilor care participă la 
concursul Un condei numit fair-play cu 
jurnaliști din UZPR”, a spus Marina Bă-
dulescu. Întrebarea a primit răspuns afir-
mativ imediat, de la președintele Doru 
Dinu Glăvan, care a afirmat că această 
acțiune ar fi „mai mult decât benefică 
pentru micii condeieri din rândul cărora 
se pot naște viitori jurnaliști sau croni-
cari sportivi și care trebuie să deslușească 
tainele meseriei de la profesioniștii din 
UZPR”.

Despre susținerea deplină pe care 
Filiala Prahova a UZPR o acordă con-
ducerii și programului Uniunii a vorbit 
pe scurt coordonatorul Filialei, Claudius 
Dociu, membru al Consiliului Director, 

care a punctat faptul că „activitatea Uni-
unii ne determină, la nivel de Filială, să 
aprobăm documentele supuse la vot și 
să ne dorim în continuare o activitate cât 
mai fructuoasă”. 

Intervenind în dezbatere, Dorina 
Sgaverdia, coordonator al Filialei Ca-
raș-Severin, a propus includerea viito-
rului Muzeu al Presei din Banatul Istoric 
într-un program transfrontalier și, de 
asemenea, înființarea unei baze de in-
formații despre membrii UZPR.

De peste hotare a transmis un mesaj 
Mircea Popi, realizatorul emisiunii Vo-
cea României, de la postul de radio din 
Gratz, Austria, membru al UZPR, care 
în fiecare vineri transmite o emisiune 
pentru românii din Austria și care a re-
amintit colegilor despre faptul că UZPR 
realizează o legătură specială, unică, înte 
românii din țară și Diaspora, prin inter-
mediul unor profesioniști care sunt cel 
mai aproape de comunitate – jurnaliștii.

Coordonatorul Filialei Târgu Mureș 
a UZPR, jurnalistul și scriitorul Nicolae 
Băciuț, membru al Consiliului Director, 
a adus în reuniune o veste de excepție. „În 
ultima perioadă, în UZPR au început să 
se înscrie și jurnaliști de etnie maghiară, 
de la publicații în limba maghiară, ceea 
ce este un semn foarte bun al extensiei 

organizației în presă și în societate, feno-
men care merită salutat. Pe de altă par-
te, deși mi-am exprimat rezervele, țin să 
punctez faptul că această întâlnire este un 
real succes, platforma online extinsă pri-
lejuind o reuniune care cu greu ar fi pu-
tut fi realizată fizic. De altfel, dintre toate 
uniunile de creație în care sunt implicat, 
UZPR este singura în care solidaritatea 
se substanțializează cu adevărat”, a spus 
Nicolae Băciuț, propunînd, pe parcursul 
intervenției, elaborarea unui Dicționar al 
presei și jurnaliștilor de după 1989. 

La rândul său, gen. (r) Gheorghe Vă-
duva, membru al Consiliului Director, a 
detaliat pe marginea unora dintre ideile 
pe care le-a expus pe larg în Revista UZP, 
referitoare la evoluția jurnalismului on-
line, menționînd că „oricine poate scrie, 
dar asta nu înseamnă că este jurnalist”, iar 
Paulian Buicescu, coordonator al Filialei 
Olt a UZPR, a amintit câteva exemple de 
publicații locale care se realizează prin 
efortul și abnegația unor persoane de-
dicate presei. 

Salutul Filialelor pe care le reprezintă 
a fost adus în reuniunea online prilejuită 
de Adunarea Generală anuală a UZPR 
de Ioan Damaschin, de la Constanța, 
precum și de Dragoș Bako, de la Sibiu.

RAPORT

F

U niunea Ziariștilor Profesioniști 
din România a inițiat o serie 
de manifestări care sunt în de-

rulare sau care vor avea loc în perioada 
următoare, toate cu simbolistică de te-
zaur național, la care este de organiza-
tor sau partener de primă vizibilitate.
v Premiile revistei „Cronica tim-
pului”, aflate la cea de-a doua ediție, 
care răsplătesc personalități ale presei 
scrise apropiate de publicație și care 
s-au evidențiat printr-o activitate pu-
blicistică notabilă;
v 150 de ani de la nașterea mare-
lui savant român Nicolae Iorga, om 
de stat și istoric de marcă al națiu-
nii române, celebrat de Uniune din 
perspectiva complexă a întregii sale 
activități, prin intermediul unor in-
tervenții susținute de reputate perso-
nalități ale vieții publice;

v prezență importantă în cadrul Fes-
tivalului Macedonski, dedicat marelui 
intelectual român, precum și partici-
pant principal la Festivalul de Artă 
și Cultură din Dâmbovița, Uniunea 
acordând și un premiu. Din juriu fac 
parte jurnaliști, membri ai UZPR. De 
asemenea, la Palatul voievodal de la 
Potlogi va avea loc Forumul Brânco-
neniana, dedicat moștenitrii marelui 
voievod Constantin Brâncoveanu, în 
cadrul căruia juriul care va acorda 
premiile uneia dintre secțiunile ma-
nifestării sunt jurnaliști;
v decernarea Premiilor UZPR pe 
anul 2020, desemnate în urma parti-
cipării jurnaliștilor din țară și de peste 
hotare la concursul „Sens și contra-
sens în mass-media”;
v înregistrările din cadrul celui de-

al doilea episod al seriei „Săptămâna 
Presei Românești”, dedicată unor pu-
blicații de colecție din istoria gazetări-
ei din România, de la „Lumea” la agen-
ția de presă Rompres sau publicațiile 
sportive etalon; 

v inițiativa Dru-
mul Voievodului, 
un periplu națio-
nal cu racla cu 
osemintele lui 
Mihai Viteazul, 
care vor ajunge la 
Plăviceni, la Bu-
curești, la Târgu 
Mureș, la Cluj, la 

Turda și la Alba Iulia, în ceea ce pre-
ședintele UZPR, Doru Dinu Glăvan, 
a numit „un turneu spiritual” dedicat 
voievodului celei dintâi uniri a tuturor 
românilor;
v manifestările prilejuite de Festiva-
lul de Film Ecologist, manifestare al 
cărei organizator este.

v 200 de ani de la Revoluția lui Tudor 
Vladimirescu, marcați printr-un vo-
lum apărut la Editura UZP, semnat de 
scriitorul și jurnalistul Mircea Pospai;
v inițiativa unei secțiuni a Uniunii de-
dicată tinerei generații – UZPR Junior, 
segment coordonat de inițiatorul aces-
tui proiect, Mădălina Corina Diaconu, 
secretar general al UZPR;
v partener al unei expoziții care va 
avea loc la Muzeul Municipiului Bu-
curești, despre efectele pandemiei, 
realizată de jurnaliști străini care ac-
tivează în Italia;
v decernarea tradiționalelor Premii 
de Ziua Ziaristului, care accentuează 
activitatea deosebită a unora dintre 
cele mai relevante voci ale mass-me-
dia din țară și din filialele de peste 
hotare ale Uniunii; 
v dezbateri cu filialele pe marginea in-
tenției de a se coagula o propunere le-
gislativă pentru o viitoare lege a presei.

O PLEIADĂ DE MANIFESTĂRI CU O PLEIADĂ DE MANIFESTĂRI CU 
SIMBOLISTICĂ DE TEZAUR NAȚIONALSIMBOLISTICĂ DE TEZAUR NAȚIONAL
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Premiile UZPR au încununat 
cariere jurnalistice de excepţie

Jurnalismul profesionist din 
România a trăit un moment cu 
semnificație profesională și 
încărcătură emoțională cu totul 
notabile. Uniunea Ziariștilor 
Profesioniști din România a 
marcat pentru cea de-a șaptea 
oară Ziua Ziaristului Român – 28 
iunie – moment cu dublă 
semnificație pentru națiunea 
română: ieșirea forțată, prin 
represiune, din gazetărie a 
marelui Mihai Eminescu, cel 
dintâi redactor profesionist al 
presei autohtone (28 iunie 1833), 
și reocuparea Basarabiei și a 
unei părți din Bucovina de către 
Uniunea Sovietică (28 iunie 
1940). UZPR și-a făcut o 
adevărată datorie de onoare din 
a premia, an de an, jurnaliști care 
dau măsura profesionalismului, 
a dedicării pentru oameni și 
adevăr și care sunt unii dintre cei 
mai redutabili luptători pentru 
valorile naționale și pentru 
evoluția societății românești.

„Datorie de conștiință 
consacrată de crezul și 

deviza UZPR”

C
a întotdeauna, manifestarea de-
ruată sub auspiciile și la inițiati-
va celei mai mari organizații de 

breaslă din țară s-a bucurat de o prezen-
ță remarcabilă și de o mare vizibilitate 
în mass-media. Și asta pentru că Ziua 
Ziaristului Român, deși întârzie să devi-
nă o reglementare legală, a devenit deja 
o tradiție remarcabilă. 

Zeci de jurnaliști din țară și din 
Diaspora au fost alături de Uniunea 
care îi reprezintă și care și-a făcut un 
titlu de onoare din a marca Ziua Ziaris-
tului Român, acel profesionist care stă 
neclintit la temelia evoluției societății 
românești, omul care informează, care 
analizează, care pune în context și care 
ține publicul la curent cu tot ceea ce îi 
influențează existența.

În studioul ,,Horia Bernea”, din Mu-
zeul Național al Țăranului Român, a des-
chis manifestarea, în prezența a zeci de 
jurnaliști, oameni de știință și cultură, re-
prezentanți ai mediului academic, Doru 
Dinu Glăvan, președintele UZPR, care a 
punctat dubla semnificație a datei de 28 
iunie și a remarcat că această încărcătură 
de simbol „este pentru noi, ziariștii ro-
mâni, argumentul cel mai puternic pentru 
a respecta și apăra libertatea cuvântului 
scris, vorbit și tipărit, într-o Românie uni-
tă și demnă. Această datorie de conștiință 
este consacrată de crezul și deviza Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România: «Îm-
preună scriem istoria clipei»”.F10

Ziua Ziaristului RomânZiua Ziaristului Român
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Întrucât cea de-a șaptea ediție a 
„Zilei Ziaristului Român” a avut și 
o miză specială – încetarea, măcar 
pentru o zi, a „războiul rece” din media 
românească (determinat sau indus de 
interesele politice sau economice ale 
organismelor media din care fac parte) 
–, Uniunea Ziariștilor Profesioniști 
din România a acordat distincții 
„Credință și loialitate” unui grup 
masiv de jurnaliști din aproape toate 
instituțiile media importante, jurnaliști 
care, în alt context, n-ar fi stat împreună 
pe aceeași scenă. Aceștia au fost: 
TVR, Radio România, Trustul Intact, 
România Tv, DC News, Național (Tv 
și FM), Canal 33, ziarul Gândul, B1 Tv, 
Zeus Tv și revista UZP. Jurnaliștii cărora 
li s-a oferit această distincție au fost: Ion 
Cristoiu, Marius Tucă, Cozmin Gușă, 
Roxana Istudor, Claudius Dociu, Ovidiu 
Ioanițoaia, Sorin Roșca Stănescu, Ion 
Marinescu, Cătălin Cârnu, Adrian 
Soare, Alexandru Lancuzov, George 
Dobre, Costi Prună, Mădălina Corina 
Diaconu, Andi Vilara, Mihai Gâdea, 
Oana Zamfir, Răzvan Dumitrescu, 
Adrian Stoica, Sabrina Preda, Sergiu 
Cora, Adrian Ursu, Cristina Leorenț, 
Dana Constantinescu, Eugen Roibu, 
Cristian Dumitrașcu, Mădălina Ilinca, 
Gabriel Crăciun, Denise Rifai, Mihai 
Ghiță, Tudor Barbu, Silviu Mănăstire, 
Alexandra Spânu, Călin Mircea Popa, 
Denis Ciulinaru, Val Vâlcu,  Roxana  
Neagu, Anca Murgoci, Liliana Ruse, 
Ioan Korpos, Victor Ciutacu, Luis 
Lazarus, Alexandru Răducanu,  Lavinia 
Betea, Victor Roncea și  Lavinia Șandru.

REPERE REPERE

F12

Nume ilustre ale 
presei românești, 

redacții 
prestigioase

După intonarea „Imnului 
jurnalistului” (muzica 

Mihai Napu, versuri 
Miron Manega), în 

cadrul festivității al cărei 
moderator plin de farmec 

a fost jurnalista Lavinia 
Șandru, s-a acordat 

Distincția „Credinţă și 
loialitate” unui important 

număr de jurnaliști, 
reprezentanți ai unor 

redacții prestigioase, cărora 
le-au fost astfel recunoscute 
pasiunea, dăruirea, talentul 

și priceperea puse în 
slujba profesiei și a breslei, 

de-a lungul unor cariere 
prin care au contribuit 

la certa evoluție a presei 
românești, care încă se 

bucură de un important 
grad de încredere în rândul 

publicului. 

„Jurnalistul nu are 
program. El este 24 de 
ore din 24. Eu cred că 

jurnalistul trebuie să fie 
serios și cinstit. Indiferent 

pe ce support se scrie, 
dacă nu ai talent, nu are 

rost să faci gazetărie.”
Ion Cristoiu

„Gazetăria sportivă 
este cea mai dificilă 
pentru că ea se face 
contracronometru. 

Această distincție este 
un compliment făcut 

presei sportive pe care 
mulți o consideră o 

«Cenușăreasă», dar care 
este, în mintea mea, o 
«Ileana Cosânzeana».”
Ovidiu Ioanițoaia

„Eu sunt jurnalist de 
investigație din 1992 în 
presă scrisă. De acolo 

vine rigoare, pentru că la 
acel moment nu aveai 
pager, telefon mobil, nu 
existau nici telefoane 

prin București.”
Răzvan Dumitrescu
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„Mă uit în sală și demult n-am mai avut bucuria 
asta, să văd oameni care sunt adunați pentru o 

pasiune. E o meserie din ce în ce mai rară, pentru 
că a devenit atât de comună - ai un telefon, poți să 
filmezi, să înregistrezi, să fotografiezi, poți să fii și tu 
ziarist. Ne unește pasiunea pentru ceva foarte util: 

informația s-a dovedit, în anul pe care l-am traversat 
cu toții, că a fost vitală. Dar dincolo de asta, ne unește 

dorința de a fi utili celorlalți.”
Adrian Ursu

„Cu multă credință și 
loialitate față de publicul 

meu mi-am făcut 
întotdeauna meseria. 
Să faci presă dreaptă, 

corectă, loială celor de 
acasă este un act de 

mare curaj.”
Denise Rifai

„Revoluția a reușit să ne 
aducă, pe lângă politică, 
și presa liberă, iar UZPR 
este dovada realizărilor 

anului 1989.”
Val Vâlcu

„Mă bucur că, în 
presa audiovizuală, 

dăruirea, bucuria, 
contactul direct prin 

intermediul camerelor 
cu telespectatorii, dar 

mai ales emoția câștigă 
suflete.”

Ioan Korpos

„Voi fi în continuare crâncenă, 
pentru că e datoria noastră 

de a judeca cu severitate, de 
a nu face compromisuri, mai 

ales politice. Sunt tributară 
anilor mei de presă scrisă, 

cred că formarea mea solidă 
de acolo vine.”
Oana Zamfir
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Valoare, profunzime, 
consistență și 
argumentație

Distincțiile „Sens și 
contrasens” ale Uniunii 

Ziariștilor Profesioniști din 
România, decernate de Ziua 
Ziaristului Român, au onorat 

activitatea de presă, reflectată 
în lucrări jurizate în cadrul 

UZPR, a unor personalități ale 
jurnalismului și culturii care, 
prin munca lor de fiecare zi, 

adaugă valoare, profunzime, 
consistență și argumentație 
discursului public din „viața 
cetății”. Astfel a fost marcată, 
prin activitatea unor oameni 

dedicați condeiului și 
cunoașterii, esența fluxului 

perpetuu al presei către 
publicul căruia îi este dedicată. 

La rândul lor, jurnaliștii 
tineri, care poartă în viitor 

stindardul profesiei și presa 
locală, s-au bucurat de un 
binemeritat prim-plan în 

cadrul manifestării UZPR.

„Miezul” evenimentului l-a 
constituit însă, ca de obicei de 
șapte ani încoace, acordarea 
premiilor „Eminescu Ziaris-
tul”, celor care s-au distins prin 
promovarea în spațiul public a 
operei și personalității lui Mi-
hai Eminescu. Laureații acestui 

premiu au fost următorii: Prof. 
Univ. Pavel Țugui (care va îm-
plini, anul acesta, 100 de ani), 
Acad. D.R. Popescu, profeso-
rul Zenovie Cârlugea (Tg. Jiu), 
caricaturistul Nicolae Ioniță 
(Ploiești) și scriitorul Valentin 
Coșereanu. 

Cariere profesionale 
remarcabile

Sub semnul aceluiași eveniment 
de marcă, Ziua Ziaristului Român, 
Premiul „Eminescu, ziaristul” a 
revenit unei alte galerii de nume 
ilustre ale presei românești, care 

și-au cucerit un binemeritat renume 
pentru pasiunea și profesionalismul 

puse, de-a lungul unor cariere 
profesionale remarcabile, în 
slujba informării prompte și 

corecte a publicului, precum și 
pentru parcursul profesional spre 

îndeplinirea scopului nobil al presei. 
Încărcați de emoție și cu vizibila 

bucurie de a se afla alături de colegii 
de breaslă, jurnaliștii premiați au 

rostit, rând pe rând, mesaje prin care 
au definit dimensiunea profesiei 

în propriile existențe și importanța 
presei pentru societate. 

„Consider că Premiul de 
astăzi este o apreciere 

din partea Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști 
din România pentru 
întreaga presă locală.”

Claudius Dociu

„Este un premiu care 
mă onorează şi care ne 
bucură, ca instituție. Mi-
am dorit întotdeauna 
să fac jurnalism. Acest 
premiu vine după un 

an dificil pentru noi toți, 
atât pentru cei aflați în 
spatele camerelor, dar 

mai ales pentru cei aflați 
în fața camerelor de luat 

vederi. A fost un an în 
care ne-am bazat foarte 
mult pe tehnologie cu 
toții, deşi eu cred că tot 
pixul rămâne sfânt în 

această meserie.”
Alexandra Spânu

„L-aş cita pe Arghezi, 
care spunea că presa e 

plămânul unei națiuni şi 
ştim că e un organ vital. 

Deci, fără presă, națiunea 
nu prea are cum să 

existe.”
Denis Ciulinaru

F16
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UZPR și-a reconfirmat statura și pregnanța

Distincțiile Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România 
au fost înmânate, în ordine, de jurnalistul și scriitorul 
Ștefan Mitroi, fost președinte al UZPR, Sorin Stanciu, 

vicepreședinte al UZPR, jurnalistul Dan Constantin, membru 
în organismele de conducere ale Uniunii, Claudius Dociu, 

membru al Consiliului Director al UZPR, jurnalistul Șerban 
Cionoff, membru în organismele de conducere ale UZPR, 

jurnalistul Bogdan Chirieac.
Celebrarea Zilei Ziaristului Român a fost punctată de momente 

artistice de înaltă ținută, care au cuprins recitări de versuri, 
recitaluri muzicale, schițe de teatru și un fermecător 

accent tradițional românesc, susținut de taraful fetelor 
din Craiova „Florili-n crâng”.

Corifei ai gazetăriei, ai științei și culturii, profesioniști din 
diverse domenii, care au îmbogățit presa cu o neprețuită 
expertiză, au înnobilat cu prezența lor un nou eveniment 

remarcabil, prin care UZPR și-a reconfirmat statura, 
pregnanța și valoarea în societatea românească.

În afara acestor premii emblema-
tice pentru Ziua Ziaristului Român, 
s-au acordat și distincții speciale, 
care ilustrează prezența și implicarea 
UZPR în viața societății ca uniune 
de utilitate publică. Iată lista acestor 
distincții și a „beneficiarilor” lor:

„SEMPER FIDELIS” - profe-
sorului și eminescologului Nae 
Georgescu, pentru devoțiunea și 
fidelitatea academică puse în slujba 
adevărului total privind viața și ope-
ra lui Mihai Eminescu. Lui I se dato-
rează instituirea, în 2013, a premiilor 
„Eminescu Ziaristul”

„IN HONOREM MEMORIAE” – 
distincție postumă, acordată poetului 
român din Serbia, Ion Flora, pentru 
devotamentul necondiționat față de 
opera lui Mihai Eminescu și promo-
varea poeziei acestuia în limba sârbă, 
prin volumul bilingv „Opere alese”.

„NICOLAE DENSUȘIANU” – 

directorului Editurii Uranus, Du-
mitru Ioncică, pentru dăruirea și 
consecvența cu care publică opere de 
mare rezonanță și interes istoric pen-
tru cunoașterea originii și identității 
poporului nostru, opere din păcate 
necunoscute sau eronat cunoscute 
în spațiul cultural românesc.

„LEGEA NEAMULUI” - scriito-
rului și jurnalistului Laurian Stăn-
chescu, pentru inițiativele civice de-
dicate reperelor istorice ale neamului 
românesc, repere care, prin demersu-
rile sale insistente și consecvente, au 
devenit legi ale statului român

„GRĂDINA MAICII DOMNU-
LUI” – distincție acordată scriitoarei 
Mădălina Fărcaș, pentru sensibilita-
tea și determinarea patriotică profundă 
față de neamul românesc, manifestate 
în cartea sa „Copila Legilor Belagine”, 
scrisă împreună cu Laurian Stănchescu 
și publicată la Editura UZP.

„ROMÂN UNIVERSAL” - me-
dicului Vasile Bodnar din Săpânța, 
pentru performanțele vindecătoare, 
naționale și internaționale, obținute 
prin dezvoltarea științifică a resurse-
lor, tehnicilor și metodelor tradițio-
nale românești.

S-au acordat, de asemenea, și trei 
premii speciale, intitulate „STRAJA 
RĂDĂCINII”, următorilor:
l Părintelui Teoctist Moldovanu, 

starețul mănăstirii Plăviceni, pentru 
credința și dârzenia cu care apără 
memoria lui Mihai Viteazu, în sfântul 
lăcaș cu hramul „Sfântul Arhanghel 
Mihail” din județul Teleorman
l Lui Giani Mircea Florescu, 

președintele Asociación Socio-Cul-
tural Romanați din El Ejido, An-
dalucia, Spania, pentru activitatea 
programatică intensă de susținere 
a românismul în spațiul iberic, prin 
programul  „Citește românește, gân-

dește românește, trăiește și simte ro-
mânește“, în Centrul cultural din El 
Ejido, pe care l-a intitulat „La Tierra 
Tracia”.
l Tarafului de fete „Florili-n 

crâng”, coordonat de profesorul 
Cristian Mihăescu, pentru devoți-
unea cu care cultivă muzica tradiți-
onală românească, într-o lume atât 
de poluată muzical și moral. Cele 
cinci fete au avut și două momente 
de prestație muzicală care i-au uimit 
și încîntat pe cei prezenți în sală. 

O concluzie (dar și o speran-
ță) a celei de-a șaptea ediții a Zilei 
Ziaristului Român a fost aceea că 
SE POATE! Că presa poate acțio-
na unitar la un moment dat, atunci 
când breasla jurnaliștilor și chiar so-
cietatea însăși sunt puse în pericol. 
Căci presa reprezintă (sau ar trebui 
să reprezinte) anticorpul societății, 
sistemul ei imunitar!
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Î n mod special, informațiile pu-
blicate de mass-media online tre-
buie să fie:
• Exacte și bazate pe fapte;
• Verificate și publicate fără sen-

zaționalism;
• Publicate fără intenția de a face 

rău altora;
• Includ toate punctele de vedere 

relevante și imparțiale;
• Transparență în ceea ce privește 

conținutul și metodele de jurnalism 
utilizate.

CONȚINUT GENERAT 
DE UTILIZATORI

Editorii sau operatorii de site-uri 
web ar trebui să-și monitorizeze si-
te-urile web (și paginile de socializare 
respective) și să ia măsuri pentru a pre-
veni sau opri publicarea conținutului 
care este ilegal sau care încalcă dem-
nitatea umană sau confidențialitatea, 
sau care constituie discursuri de ură. 
Acolo unde este posibil, o astfel de mo-
nitorizare ar trebui să existe înainte de 
publicare.

Discursul de ură este înțeles ca dis-
curs destinat să genereze ură intensă 
sau incitare la violență reală, discrimi-
nare împotriva indivizilor sau grupu-
rilor, în special a minorităților de tot 
felul. Personalul responsabil pentru 
moderarea comentariilor ar trebui să 
fie instruit în mod corespunzător în 
elementele de bază ale legislației nați-
onale relevante și standardelor inter-
naționale privind protecția grupurilor 
vulnerabile.

Editorii și operatorii de site-uri web 
ar trebui să adopte și să publice în mod 
vizibil pe site-urile lor de internet, poli-
ticile de gestionare a conținutului terță 
parte, precum și regulile pe care utili-
zatorii trebuie să le respecte pentru a 
adăuga comentarii sau alt conținut pe 
paginile lor. Aceste reguli ar trebui să 
definească în mod clar conținutul per-
mis de terți, tratamentul comentariilor 
anonime și procedurile de plângere / 
notificare pentru încălcarea politicilor 
site-ului web sau al legii.

Politicile de gestionare a conținu-
tului ar trebui să indice în mod clar 
ce tip de monitorizare a conținutului 
generat de utilizator se aplică site-ului 
web (anterior, post etc.) și ce tehnologii 
sunt utilizate în acest scop. Editorii sau 
operatorii ar trebui să utilizeze, ori de 
câte ori este posibil, filtre disponibile, 
sau alte tehnologii pentru a împiedica 
publicarea unui limbaj insultant sau 
a altui conținut ușor de identificat și 
inadecvat.

Editorii sau operatorii de site-uri 
web ar trebui să pună la dispoziția 
utilizatorilor un mecanism simplu de 
raportare a conținutului terților pe care 
utilizatorii îl consideră ilegal sau care 

Jurnaliștii și mass-media online ar 
trebui să fie întotdeauna conștienți de 
faptul că republicarea sistematică a 
conținutului terților, fără a-și verifica 
veridicitatea, poate submina grav in-
tegritatea și credibilitatea presei onli-
ne și a jurnalismului și poate duce la 
încălcarea drepturilor de proprietate 
intelectuală.

Specificul și sensibilitățile speci-
ale ale publicării și utilizării online a 
internetului și a instrumentelor teh-
nologice, cum ar fi dispozitivele mo-
bile, necesită ca mass-media online și 
jurnaliștii să țină cont de următoarele 
norme și orientări:

PRINCIPIILE LEGATE 
DE SPECIFICUL 

PUBLICAȚIILOR ONLINE
Jurnaliștii și mass-media ar trebui 

să respecte întotdeauna demnitatea, 
reputația și viața privată a indivizilor. 
Acest principiu cardinal își asumă o 
importanță adăugată în publicațiile 
online datorită prejudiciului grav pe 
care acesta din urmă îl poate provoca 
intereselor legitime ale terților.

Editorii sau operatorii de site-uri 
web nu ar trebui să publice niciun 

încalcă politicile site-ului web.
În ceea ce privește comentariile care 

constituie discursuri de ură, care pun 
în pericol siguranța sau integritatea fi-
zică a persoanelor sau pot provoca alte 
încălcări grave ale drepturilor omului, 
editorii și operatorii de site-uri web tre-
buie să utilizeze mecanisme eficiente 
pentru a identifica și a dezactiva astfel 
de conținut cât mai rapid posibil.

Editorii și operatorii de site-uri web 
vor acționa imediat pentru a investiga 
și a elimina conținutul inacceptabil 
de îndată ce vor cunoaște acest lucru. 
Aceștia vor acționa din proprie voin-
ță (chiar și în absența unei plângeri a 
persoanelor afectate sau a altor părți) 
și vor răspunde imediat după primirea 
unei plângeri legitime.

În cazurile în care editorii sau ope-
ratorii de site-uri web nu se angajează 
în moderarea generală prealabilă a 
conținutului terților, aceștia pot lua 
totuși în considerare stabilirea unui 
sistem de moderare prealabilă sau ac-
celerată pentru subiecte specifice care 
pot genera o cantitate semnificativă de 
comentarii extreme sau inadecvate. 
În cazurile adecvate, acestea pot blo-
ca complet conținutul și comentariile 
terților.

Editorii și operatorii ar trebui să 
aibă la dispoziție politici și mecanisme 
speciale pentru identificarea și elimi-
narea rapidă a conținutului sexual sau 
a imaginilor intime non-consensuale 
(fotografii, videoclipuri etc.), având în 
vedere impactul lor deosebit de grav 
asupra vieții private și demnității per-
soanelor afectate. 

Liniile directoare de mai sus sunt, 
de asemenea, valabile, în măsura în 

material online, scris sau vizual, care 
să incite la ură sau violență, sau să 
provoace discriminare indirectă a di-
rectorului în funcție de sex, vârstă, 
stare civilă, limbaj, dizabilități fizice 
sau mentale, orientare sexuală, con-
vingere politică, religie, statut etnic 
sau social.

Forumurile dedicate în principal 
copiiilor și adulților tineri ar trebui 
monitorizate cu o atenție deosebită, 
inclusiv în scopul prevenirii agresi-
unii cibernetice și publicării de con-
ținut rău intenționat.

Ar trebui să existe o distincție 
clară între conținutul editorial și fo-
rumurile rezervate pentru conținu-
tul generat de utilizatori. Editorii ar 
trebui să fie conștienți de faptul că 
sunt răspunzători din punct de ve-
dere etic și, potențial, și legal pentru 
conținutul generat de terți, publicat 
pe site-ul lor web.

Trebuie acordată atenție asigurării 
faptului că hyperlinkurile utilizate în 
conținutul site-ului web nu direcți-
onează utilizatorii către alte site-uri 
care conțin informații dăunătoare și 
false în mod deliberat, sau care nu 
respectă Codul de etică al jurnalis-
mului.

care pot fi aplicabile, pentru pagini-
le mass-media de pe rețelele sociale, 
ținând seama în mod special de im-
pactul potențial al acestor publicații. În 
plus, mass-media ar trebui să fie conști-
entă și să respecte politicile și mecanis-
mele stabilite de rețelele sociale pentru 
a preveni sau opri publicațiile ilegale pe 
platformele lor respective.

ANUNȚ ȘI PROCEDURI 
DE DETERMINARE

Editorii sau operatorii de site-uri 
web ar trebui să adopte mecanisme 
eficiente pentru examinarea reclama-
țiilor publice sau a rapoartelor despre 
materiale care ar putea fi ilegale sau 
care încalcă politicile site-ului web. 
Reclamanții ar trebui să primească 
confirmarea că notificările lor sunt 
luate în considerare.

De regulă, editorii sau operatorii ar 
trebui să ia măsuri cu privire la recla-
mații cât mai curând posibil și nu mai 
târziu de 48 de ore. În mod excepțional, 
această cronologie poate fi extinsă în 
cazuri deosebit de complexe din punct 
de vedere juridic sau etic.

Editorii pot dezactiva temporar 
conținutul contestat în cazurile care 
necesită o analiză suplimentară. Ori 
de câte ori este posibil și cu condiția ca 
textul relevant al unei terțe părți să nu 
fie în mod vădit ilegal, editorii ar trebui 
să depună eforturi pentru a contacta 
autorul unui astfel de conținut, invitân-
du-l să-și prezinte opiniile cu privire la 
reclamația primită. Editorii pot resta-
bili orice conținut dezactivat dacă sunt 
convinși că este corect și legal.

Linii directoare etice Linii directoare etice 
pentru jurnalismul onlinepentru jurnalismul online

@ Mădălina Corina DIACONUCa principiu general, 
jurnalismul online trebuie 

să respecte toată etica 
profesională și valorile de 

bază ale jurnalismului, 
indiferent de forumul 
sau formatul pe care îl 
folosește, se detaliază 

în documentul „Liniile 
directoare etice pentru 

jurnalismul online”, ghid 
elaborat de un grup de 

specialiști*

Presa la timpul prezent
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Editorii ar trebui să trateze cu 
atenție conținutul anonim al terților. 
Anonimatul este un drept care trebu-
ie extins la persoane în circumstanțe 
speciale (copii, de exemplu, sau victi-
me ale violenței sau alte grupuri vul-
nerabile). În mod normal, editorii și 
operatorii de site-uri web ar trebui 
să se aștepte ca toți contribuitorii să 
fie transparenți și să ofere un punct 
de contact legitim. Aceștia pot bloca 
pentru o perioadă de timp, sau per-
manent, utilizatorii (anonimi sau nu) 
care se angajează în încălcări repetate 
ale liniilor directoare ale comunității 
sau îi pot supune moderării înainte 
de publicare.

Editorii pot stabili reguli care in-
terzic utilizarea spațiului de comen-
tarii de către entități comerciale sau 
pentru motive lucrative, precum și 
utilizarea publicității ascunse în re-
gizor pe același spațiu.

UTILIZAREA 
CONȚINUTULUI TERȚILOR 

OBȚINUT DIN MEDIUL 
SOCIAL SAU FURNIZAT DE 

PUBLICUL GENERAL
Fotografiile personale, videocli-

purile sau materialele scrise publica-
te pe rețelele de socializare sunt, de 
asemenea, considerate a fi în dome-

niul public, iar utilizarea lor de către 
mass-media le expune unui public 
potențial mai larg. Mass-media ar 
trebui să ia în considerare impactul 
utilizării unor astfel de materiale și 
informații personale, în special în 
legătură cu evenimente tragice. Ar 
trebui luate în considerare și impli-
cațiile legate de drepturile de autor.

Fotografiile și videoclipurile luate 
de pe rețelele de socializare ar trebui 
examinate cu atenție și verificate pen-
tru a le stabili autenticitatea.

Facilitatea de a obține imagini din 
rețelele sociale sau pagini personale 
nu scutește mass-media de obligația 
lor de îngrijire. Interesul public în 
publicarea unor astfel de informa-
ții ar trebui să fie ponderat în raport 
cu drepturile de confidențialitate și 
protecția minorilor. Publicarea ima-
ginilor pe rețelele de socializare nu ar 
trebui să ducă la asumarea consim-
țământului sursei originale pentru 
republicare pe alte platforme sau de 
către mass-media.

Mass-media ar trebui să fie în-
totdeauna atentă la pericolele pu-

blicării imaginilor care prezintă un 
comportament ilegal sau antisocial. 
Mass-media ar trebui să fie pruden-
tă pentru a se asigura că nu devine 
un vehicul pentru promovarea sau 
justificarea ilegalității în general și a 
criminalității organizate în special.

ARHIVELE ONLINE, 
REPUBLICAREA 
CONȚINUTULUI 

TERȚILOR
Mass-media online ar trebui, în 

cea mai mare măsură posibilă, să păs-
treze arhive online ale conținutului 
lor publicat. Materialele de arhivă 
permanentă contribuie la păstrarea 
evidenței istorice și ar trebui redacta-
te sau eliminate doar în circumstanțe 
excepționale, cum ar fi atunci când 
este ordonat să facă acest lucru de 
către o instanță sau când publicarea 
în curs de desfășurare poate pune 
serios în pericol bunăstarea copiii-
lor sau caracterul fizic și psihologic, 
integritatea persoanelor vulnerabile 
sau dacă publicația originală a fost 
inexactă sau a suferit pierderi etice 
grave. De regulă, fiecare redactare ar 
trebui să fie însoțită de o explicație 
pe aceeași pagină. Editorii pot opta 
pentru anonimizarea surselor în loc 
de eliminarea conținutului relevant, 
acolo unde este cazul.

Principiile Codului etic privind 
respectarea drepturilor de autor se 
aplică în totalitate publicațiilor on-
line. Republicarea repetată a conți-
nutului și a altor materiale produse 
de alte medii, fără permisiunea lor 
sau atribuirea corespunzătoare este 
o încălcare a drepturilor de autor și 
considerată o încălcare gravă a eticii 
jurnalistice. În plus, orice ofertă (uti-
lizare corectă) a conținutului terților 
trebuie să indice în mod clar sursa / 
autorul materialului și să respecte alte 
cerințe din legea drepturilor de autor.
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S crierea pentru web / 
online este exact ace-
eași cu scrierea pen-

tru tipărire. Dar în același 
timp, este complet diferită. 
Trucul este să știți care re-
guli din mediul offline încă 
se aplică și care nu, detalia-
ză Jon Bernstein, în „Press 
Gazette”.

Orwell avea dreptate 
atunci. Și are si acum. Au 
trecut aproape șaptezeci de 
ani de când George Orwell 
a scris Politics and the En-
glish Language / Politica 
și limba engleză, un ghid 
care are încă strălucire, care 
este încă important pentru 
pentru scriere și lizibilita-
te. Lista sa de verificare în 
șase puncte - care include 
„să nu folosești niciodată un 
cuvânt lung atunci când un 
cuvânt scurt va funcționa” și 
„dacă este posibil să elimini 
un cuvânt, decupează-l în-
totdeauna” - merită citită de 
fiecare dată când scrii.

Lungimea contează. 
Spațiul infinit nu este ace-

lași lucru cu timpul infinit. 
Jurnaliștii de tipar, în special 
jurnaliștii de știri, sunt ghi-
dați de piramida inversată, 
un model care dictează cele 
mai importante detalii care 
se află în partea de sus a unei 
povești, în timp ce contextul 
general și contextul apar mai 
jos. Astfel că atunci când cu-
vintele trebuie pierdute, tă-
ieturile se fac de jos. Acest 
concept a fost conceput pen-
tru un mediu tipărit în care 
spațiul este la un nivel supe-
rior. Aplicați-l pe un mediu 
digital în care timpul este la 
o valoare superioară.

Blogging-ul este o formă 
digitală. Îmbrățișeaz-o. O 
postare pe blog nu este un 
articol publicat în ziar (opi-
nie / editorial), care rulează 
la un număr fix de cuvinte și 
care apare pe un ciclu zilnic 
/ săptămânal / lunar obiș-
nuit. Blogging-ul este dife-
rit, nativ digital. Frecvența 
ar trebui să fie dictată de 
solicitările poveștii sau ale 
mesajului, în timp ce lungi-

mea ar trebui să fie dictată 
de ceea ce trebuie să spu-
neți, nu de spațiul pe care 
sunteți obligat să îl ocupați. 
Și ceea ce trebuie să spuneți 
ar trebui să fie sub forma 
unui singur punct, o sin-
gură anecdotă sau o singură 
bucată de perspectivă care 
aduce ceva semnificativ de 
suportat pentru o poveste, 
o discuție sau un subiect în 
desfășurare. (Oh, și nu ui-
tați să vă alegeți arhetipul).

Titlurile trebuie să fie 
mult mai puternice in me-
diul online. Așa cum am 
mai scris, un titlu web tre-
buie să funcționeze mai 
bine decât echivalentul său 
de tipărire, deoarece acți-
onează adesea singur. Mai 
mult, singurul titlu web de 
succes este cel pe care se 
face clic. Aceasta 
înseamnă com-
binarea inteli-
genței (ambele 

sensuri ale cuvântului) ale 
titlurilor tipărite cu o notă 
de pragmatism digital. Ci-
titorii sunt lipsiți de timp și 
deseori sunt în modul sar-
cină, așa că nu-i lăsați să-și 
pună întrebări. Acționați 
la modul: Vrei dovezi? Iată 
dovada.

Încă scrii pentru oameni. 
Este utilă conștientizarea și 
înțelegerea optimizării mo-
toarelor de căutare (SEO), 
pe când o obsesie, nu este. 
Scrieți pentru oameni, gân-
diți-vă la modul în care ci-
titorul ar putea descoperi 
ceea ce ați scris - căutarea 
și socialul rămân principalii 
factori motori - și apoi efec-
tuați o cercetare a cuvintelor 
cheie pentru a vă pune la în-
cercare presupunerile.

ETICA  PROFESIONALĂ

*„Liniile directoare etice pentru jurnalismul online” este elaborat de un grup de speci-
aliști compus din Darian Pavli, expert media; Blendi Sala, jurnalist, Consiliul Media.
Consultant internațional: Aidan White, director, Inițiativa pentru jurnalism etic. 
Redactarea ghidului etic pentru jurnalismul online a fost posibilă prin sprijinul unui 
proiect comun al Uniunii Europene și al Consiliului Europei

PRESA LA TIMPUL PREZENTPRESA LA TIMPUL PREZENT
Cum faceți jurnalismul
să funcționeze online.

Sfaturi de scriere
@ Mădălina Corina DIACONU
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L a 15 aprilie 2021, Adunarea 
Națională a Consiliului Eu-
ropei a adoptat proiectul de 

lege asupra „securității globale” la a 
doua și ultima lectură, cu 75 de vo-
turi pentru și 33 împotrivă. Conform 
articolului 24, „provocarea de a iden-
tifica un ofițer de poliție național, un 
ofițer vamal atunci când acesta este 
de serviciu, un membru al jandarme-
riei naționale sau un ofițer al poliției 
municipale, atunci când acționează 
în contextul unei operațiuni de po-
liție, cu scopul evident de a-i afecta 
integritatea fizică sau psihologică, se 
pedepsește cu cinci ani de închisoare 
și cu o amendă de 75.000 de euro”. 
Senatul a exclus orice referire expli-
cită la diseminarea imaginilor feței 
sau a oricărui alt element de iden-
tificare al unui ofițer de aplicare a 
legii. Articolul 24 al proiectului de 
lege prevede, printre altele, comple-
tarea legii din 29 iulie 1881 privind 
libertatea presei. 

Liga Drepturilor Omului și or-
ganizațiile care reprezintă jurnaliș-
tii din Franța și din întreaga lume 
consideră că acest proiect de lege 
își propune să restricționeze în mod 
disproporționat drepturile jurnaliș-
tilor și libertatea presei.  

Dar dispozițiile s-au confruntat 
cu opoziția ONG-urilor, inclusiv 
Reporteri fără frontiere (RSF) și 
Amnesty International France, care 
au fost printre cele care au încura-
jat oamenii să meargă la proteste. 
„Această lege instituie o suprave-
ghere largă a populației franceze, 
inclusiv prin drone”, a declarat An-
ne-Sophie Simpere, ofițer pentru 
avocatură pentru Amnesty Inter-
national France, referindu-se la o 
altă dispoziție a noii legi, care per-
mite autorităților să utilizeze drone 

pentru a monitoriza mulțimile de 
demonstranți, notează Euronews. 
„Este o amenințare la adresa drep-
tului la viață privată, dar și la drep-
tul de a protesta. Mulți oameni nu 
vor să fie filmați și înregistrați de 
stat atunci când merg la un protest, 
deci acest lucru va avea un efect des-
curajant asupra demonstrațiilor”, a 
declarat Simpere pentru Euronews. 
„Întreaga logică a legislației este 
împotriva legii drepturilor omului, 
care ar trebui să protejeze popula-
ția împotriva statului abuziv și să 
protejeze dreptul la viață privată, 
dreptul la libertatea de exprimare și 
dreptul la informare”, a adăugat ea.

Jurnaliștii și-au exprimat în mod 
special îngrijorarea că sunt pericli-
tați de filmarea ofițerilor de poliție 
în timpul activității lor la proteste. 
Pauline Adès-Mével, redactor-șef 
RSF, a declarat pentru Euronews: 
„Înțelegem total la ce se așteaptă 
poliția și înțelegem că poliția tre-
buie protejată, dar povara este în 
prezent asupra libertății presei și a 
jurnaliștilor. Avem nevoie de unele 
măsuri care să le permită jurnaliști-
lor să își facă treaba pe teren fără a fi 
împiedicați să intre în direct sau să li 
se pară că au intenția de a face rău”.

Legea europeană privind 
„securitatea globală” amenință… 

libertatea presei

Potrivit Ligii Drepturilor 
Omului proiectul de lege „ar 

permite arestarea, plasarea în 
custodia poliției și trimiterea 

în judecată a oricărui 
jurnalist care filmează în 

direct o operațiune de poliție. 
(...) Acest text are ca scop 
și prevenirea dezvăluirii 

cazurilor de violență ilegală 
a poliției adesea acoperit de 
ierarhia ofițerilor implicați”.
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Ca orice organizație extinsă, 
responsabilă, ce reprezintă o 
breaslă de primă importanță 
pentru societatea românească, 
UZPR a elaborat un proiect de 
strategie pe  termen mediu, în 
care sunt coagulate reperele 
activității viitoare a organizați-
ei,  proiecțiile și evoluția 
 jurnalismului românesc  într-o 
lume care se schimbă cu o vi-
teză pe care informarea corec-
tă a publicului este obligată s-o 
egaleze.

PREAMBUL
Jurnalismul este o profesie de mare risc. Se poate 

spune că, în această epocă a unui război continuu, 
a unui război fără limite în care se află omenirea, a 
războiului om contra om, profesia de jurnalist poate 
fi încadrată în rândul celor de risc extrem. Mai ales în 
spațiul românesc, răvășit și vulnerabilizat de interese 
contradictorii, conflictuale, perverse și greu de identi-
ficat, de oportunități total inoportune considerate însă 
ca șanse sau ca oportunități speciale, realitățile s-au 
fractalizat și s-au dramatizat la extrem, iar informa-
ția publică a devenit, în tot acest timp, predominant 
dezinformare publică, manipulare publică, centrare 
pe rău, chiar război politic, economic, social, mediatic 
și moral. 

Primele efecte au fost distrugerea economiei nați-
onale, în numele reconstrucției ei benefice pe criterii 
capitaliste, dar fără capital românesc, înstrăinarea re-
surselor strategice și declanșarea unui fenomen migra-
ționist, unic în toată lumea, ținând seama de cauzele 
lui și de condițiile în care s-a produs. Dintr-o popula-
ție care a scăzut brusc, doar în câțiva ani, de la 23 de 
milioane, la 20 de milioane, 5-6 milioane au emigrat 
temporar sau definitiv în Occident în căutarea unui 

loc de muncă și alte 2-3 milioane fac naveta sezonieră, 
pentru a presta fel de fel de munci, în general fizice și 
chiar primitive. Prin mașinațiuni financiare, sistemul 
financiar al României a fost anihilat încă din primii ani 
de după 1990, iar 40 la sută din terenul arabil, contrar 
prevederilor Constituției, a fost vândut sau donat la 
străini. Ca urmare, noi, azi, importăm pâine. Aici, în 
țara pâinii. 

Efectele reformelor care s-au derulat timp de trei 
decenii n-au produs niciun fel de creștere economică, 
niciun fel de bunăstare, ci doar un proces dureros de 
deromânizare a României. S-a declanșat astfel cel 
mai teribil dintre războaiele pe care le-a cunoscut 
vreodată acest pământ românesc: războiul endogen 
al României, războiul românilor contra românilor. 

Desigur, țara este membră a Uniunii Europene 
și a NATO – obiectiv strategic vital pentru națiunea 
română – dar modul în care s-a realizat acesta și, mai 
ales, efectele politice, economice, culturale, educa-
ționale și strategice, în plan național, au fost și sunt 
acelea ale pierderii unui război și nu cele ale câștigării 
unui statut. România a făcut pași înapoi (niciunul 
înainte) în toate domeniile: economic, social, cultu-
ral, educațional, demografic și militar.  

Singurul câștig pare a fi liberalizarea presei, mul-
tiplicarea unităților informației publice și moder-
nizarea lor. Dar și aici, condiția jurnalistului român 
și cea a jurnalismului românesc s-au înstufat, s-au 
complicat și s-au degradat, atât în ceea ce privește 
structura unităților mediatice, limbajul și celelalte 
mijloace de expresie, deontologia profesională și ca-
litatea produsului jurnalistic, cât și în ceea ce privește 
rolul produsului jurnalistic și al jurnalisticii într-o so-
cietate democratică. Astfel, comercializarea excesivă 
a produsului jurnalistic, apariția și dezvoltarea fără 
precedent a televiziunii comerciale, a social-media, a 
publicațiilor-reclamă, a publicațiilor de marketing, a 
publicațiilor on line și îngrădirea economică și tema-
tică a televiziunii publice au generat două tipuri de 
efecte – unele, benefice și altele, sărace, chiar foarte 
sărace din punct de vedere al valorii produsului jur-
nalistic, calității limbajului și impactului educațional. 

Efectul de divertisment a fost centrat pe grobian, pe 
zgomotos, pe violent, în detrimentul eleganței, subti-
lității, discursului inteligent, valorii implicite a mesa-
jului artistic și funcției educaționale. Ecranele au fost 
inundate de filme violente, de telenovele, de imagini 
cu un impact emoțional negativ foarte puternic etc. 
Desigur, în peisajul acesta general de subcultură, de 
cultură violentă și de impact dureros, s-au strecurat 
și programe și proiecte de mare sensibilitate, de mare 
forță, care nu au fost niciodată pe ecranele și în pu-
blicațiile românești. Deși numărul lor a crescut, ele 
sunt încă insuficiente pentru a genera o infuzie de 
calitate, valoare și prospețime în cultura mediatică 
românească, ajunsă în momentul de față la stadiul 
de subcultură. 

Limbajul jurnalistic, mai ales cel de pe ecrane, a 
revenit, încet, încet, de la tendința de a colmata, spre 
exemplu, finalul frazei vorbite cu un suiș englezesc, 
la plasticitatea frumoasei limbi românești, cu nuanțe 
elegante și subtilități inteligente, polisemantice, pe 
care nu le găsești în nicio altă limbă de pe Terra. 
Deși această revenire înseamnă mult, chiar foarte 
mult, este, totuși, prea puțin pentru ceea ce ar trebui 
să fie, azi, nu doar limbajul, ci și excursul jurnalis-
tic românesc în peisajul României moderne, pentru 
prezentul și viitorul ei.

Se constată că demersul jurnalistic românesc se 
întoarce, încet, încet, la cel de tip eminescian, rigoa-
rea demonstrației, inteligența și subtilitatea frazei 
devenind nu efecte de decor, subtilități elegante, de 
salon, ci elemente structurale de forță, de mare forță. 
E plină presa românească de produse jurnalistice 
scrise bine, chiar foarte bine, demne de limba ro-
mână și de jurnaliști cărora nu le sclipesc nu numai 
ochii când găsesc cuvântul potrivit, ce exprimă ade-
vărul, cum zicea tot marele poet, marele jurnalist de 
la Timpul, ci și adâncurile senine ale sufletului, ale 
acelui suflet care ființează, pentru fiecare jurnalist din 
spațiul mediatic românesc, prin cuvânt. 

Pentru ei, pentru acești jurnaliști ai spațiului plin, 
ai spațiului-izvor, ai spațiului românesc, de mii de ani 
plin de rod și de valori, și pentru jurnalism, elaborăm 

noi, azi, această strategie și acest concept strategic al 
jurnalismului profund.

I. OBIECTIVUL 
STRATEGIC 
GENERAL

Continuarea și intensificarea eforturilor UZPR 
pentru consolidarea, dezvoltarea și operaționalizarea 
culturii jurnalistice naționale, autentice și profunde – 
cultură de temelie jurnalistică solidă și nedegradabilă 
–, în context european și euroatlantic, dar și în mediul 
generat de cerințele și exigențele societății de consum, 
ale societății bazată pe cunoaștere, pe informație și pe 
comunicare în timp real, concretizată într-un patri-
moniu pe măsură, ca suport temeinic – profesional și 
moral, gnoseologic și deontologic – al procesualității 
de generare, diseminare, protecție și apărare a pro-
dusului jurnalistic autentic, consistent și temeinic, a 
profesionalismului jurnalistic modern, a jurnalistului 
profesionist și a jurnalismului profund. 

Acest obiectiv general presupune un efort sinergic, 
coerent și consistent, integrat și, totodată, dedicat, al 
Uniunii, al jurnalistului și jurnalismului, o contri-
buție substanțială la aducerea în același univers și în 
același concept jurnalistic, a jurnalistului, universi-
tății, instituției jurnalistice, identității jurnalistice și 
managementului jurnalistic, astfel încât marea diver-
sitate a acestui domeniu să consoneze, să consolideze 
unitatea de breaslă, unitatea profesională și morală și, 
în același timp, să dezvolte creativitatea jurnalistică, 
nu imaginativă, partizană și deformativă, ci realistă, 
stilistică, inteligentă, constructivă, cumulativă și in-
vestigativă, centrată pe adevăr și pe cerințele efective 
ale generării unui produs jurnalistic de mare calitate. 
Sunt numeroase exemple, îndeosebi în spațiul jurna-
listicii de investigații, care confirmă deja necesitatea 
continuării și susținerii acestui efort de tip sinergic, 
pe suportul unei culturi jurnalistice autentice. Acolo 
unde nu există cultură, nu există suport, nu există 
temeinicie, nu există rădăcini, nu există durată. Iar 
UZPR, prin mijloacele pe care le are, trebuie să urmă-
rească, să sprijine și să consolideze această trinitate 
culturală jurnalistică: valoare, obiectivitate, adevăr. 
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II. OBIECTIVE 
OPERAȚIONALE

Obiectivul 1. Sudura filialelor, creșterea personali-
tății acestora, perfecționarea sistemului de comunicare 
operativă și de cooperare intra-filială și inter-filiale, 
cu unitățile de presă din zonă și cu conducerea UZPR 
etc. și realizarea unei sinergii jurnalistice naționale 
dinamice și complexe, operaționale și durabile.

Obiectivul 2. Consolidarea și dezvoltarea legă-
turilor și modalităților de cooperare și de conlucrare 
cu unitățile și identitățile de presă, cu instituțiile de 
învățământ mediatic, cu sistemele de relații publice și 
de presă din cadrul instituțiilor publice și private, astfel 
încât diversitatea jurnalistică să nu genereze adver-
sitate jurnalistică, ci unitate jurnalistică, patrimoniu 
substanțial și cultură jurnalistică profundă. 

Obiectivul 3. Realizarea și dezvoltarea de parteneri-
ate, inclusiv de parteneriate publice-private, în vederea 
optimizării actului mediatic, creșterii calității acestuia, 
a calității produsului jurnalistic, și integrării lui în sis-
temul dinamic și complex al rețelei și efectului de rețea.  

Obiectivul 4. Continuarea efortului pentru menți-
nerea și consolidarea unității de breaslă, UZPR conti-
nuând să fie un liant între structurile și componentele 
naționale mediatice, publice și private, jurnalismul 
diasporei și cel al partenerilor noștri strategici din 
arealul european, din cel euroatlantic, precum și cu 
jurnalismul din arealul euro-asiatic și de peste tot. 

Obiectivul 5. Susținerea, întreținerea și conso-
lidarea libertății jurnalistice și a responsabilității 
jurnalistice, coordonate esențiale și permanente ale 
jurnalismului și deontologiei jurnalisticii de calitate, 
în toate formele, formulele și structurile acestora. Con-
tinuarea eforturilor și dezbaterilor pentru generarea 
și implementarea unui statut legitim al presei on line 
și profesionalizarea acesteia. 

Obiectivul 6. Profesia de jurnalist fiind, azi, una 
de mare risc, se impune, mai mult ca oricând, in-
tensificarea eforturilor pentru realizarea unui sistem 
coerent, consistent și eficient de protecție, securitate și 
apărare a jurnalistului profesionist și a  jurnalismului, 
inclusiv prin mijloace juridice, astfel încât acest dome-
niu atât de important pentru orice tip de societate să 
se afle în permanență sub protecția societății, a legii, 
a cutumei și a științei.

Obiectivul 7. În condițiile în care jurnalismul se 
află, cu sau fără voia lui, în linia întâi a unui război 
mediatic de o amploare fără precedent, sunt absolut 
necesare identificarea și asamblarea, într-un concept, 
într-o teorie și într-o configurație realistă, coerentă și 
obiectivă, a celor mai eficiente modalități de mana-
gement strategic al riscului jurnalistic. 

III. PRINCIPII 
STRATEGIE 
JURNALISTICE 
ALE UZPR
1. Principiul libertății și responsabilității jurnalistice
2. Principiul consonanței strategice jurnalistice
3. Principiul individualității, identității și unității 
jurnalistice
4. Principiul cooperării și întrajutorării jurnalistice
5. Principiul complementarității jurnalistice 
6. Principiul sinergiei jurnalistice. 

La urma urmei, jurnalismul nu este doar o pro-
fesie de echipă, chiar dacă finalizarea produsului 
jurnalistic cere un efort cumulativ și un spirit de 
echipă, ci, mai degrabă, o profesie de adâncă singu-
rătate, o profesie centrată pe jurnalist, așa cum este 
și cea de scriitor, în sensul că toate etapele docu-
mentării și realizării efective a produsului jurnalistic 
sunt concentrate pe jurnalist. Chiar dacă principiile 
de mai sus vizează domeniul jurnalistic și instituția 
jurnalistică, în miezul lor se află și se va afla tot-
deauna jurnalistul. Iar jurnalistul se află și se va afla 
totdeauna în centrul informației, al comunicării și al 
adevărului. El este soldatul din linia întâi a războiului 
informației publice.

1. Principiul libertății și responsabilității 
jurnalistice este unul de temelie al acestei profesii. 
El cumulează libertatea jurnalistului în generarea 
produsului jurnalistic, libertate care incumbă, în 
esența ei, și responsabilitatea. Este, așa cum bine se 
știe, ecuația de bază a profesiei de jurnalist și a jur-
nalismului ca profesie și, de aceea, el are și va avea 
totdeauna o valoare strategică. Este și va fi un blazon 
permanent și esențial al jurnalismului. 

2. Principiul consonanței strategice jur-
nalistice este principiul prin care se realizează 
sinergia strategică a jurnalismului, adică acea con-
strucție cumulativă, de stup, care dă efectul de fagure 
al profesiei jurnalistice. Toate produsele jurnalistice 
generează, implicit, o reducție eidetică, o reducere la 
esență, adică la acea multiformă repetitivă, de fagure, 
în care se strânge, picătură cu picătură, informația 
jurnalistică din produsul jurnalistic, cea care devine 
cogniție jurnalistică, apoi valoare jurnalistică, cultură 
jurnalistică și patrimoniu jurnalistic. 

3. Principiul individualității, identității 
și unității jurnalistice, care ar putea fi numit și 
principiul structural identitar al acestei profesii, asi-
gură personalizarea, individualizarea și structurarea 
arhitecturii jurnalistice, unde fiecare identitate se 
comportă ca un fractal, dar, împreună, generează 
forța uriașă pe care o prezintă acest gardian al cone-
xiunii prin informație din societatea omenească. Este 

unul dintre cele mai grele principii, întrucât triada 
identitară poate fi uneori non-consonantă, chiar di-
vergentă, iar acest lucru nu trebuie să se întâmple. 

4. Principiul cooperării și întrajutorării 
jurnalistice este principiul care, atunci când este 
respectat, asigură atât consonanța jurnalistică ope-
rațională și strategică și, deci, unitatea jurnalistică, 
unitatea de breaslă, cât și condițiile necesare pentru 
ca diversitatea să nu devină adversitate și divergență. 

5. Principiul complementarității jurnalis-
tice, principiu sinergic, este, deopotrivă, un princi-
piu al dinamicii jurnalistice, care asigură acoperirea 
integrală sau măcar semnificativă a domeniilor jur-
nalisticii, funcționalitatea sistemului și oportunitatea 
produsului jurnalistic. El este un efect al principiului 
cooperării și, la rândul lui, se regăsește, într-o formă 
sau alta în toate celelalte principii. 

6. Principiul sinergiei jurnalistice este un 
principiu de sinteză și, în același timp, un principiu 
al dinamicii jurnalistice, un principiul cumulativ, 
centrat pe efect. 

Intercondiționarea și interconectarea acestor 
principii se constituie într-un suport al strategiei 
jurnalistice, care arată, de fapt, ce este jurnalistica și 
care este valoarea ei strategică pentru areal, pentru 
cunoaștere, pentru oameni.

IV. DIRECȚII DE 
CONCENTRARE
A EFORTULUI 
JURNALISTIC
ȘI MANAGERIAL 
AL UZPR

Aceste direcții sunt strâns legate de obiectivul 
strategic și de obiectivele operaționale ale strategiei 
UZPR. Ele se constituie în vectori și se concretizea-
ză în suporturi de planificare și de acțiune pentru 
realizarea obiectivelor propuse.
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Așadar, principalele direcții strategice și, în ace-
lași timp, operaționale, ale UZPR pentru perioada 
următoare, pot fi formulate astfel: 

1. Consolidarea identității, personalității, func-
ționalității, operaționalității și eficienței filialelor și 
unității lor în cadrul UZPR, astfel încât dispozitivul 
jurnalistic strategic al UZPR să fie în permanență, 
pe întregul teritoriu național, în diasporă și în cele-
lalte areale de interes jurnalistic și de cooperare, bine 
integrat, operațional și eficient.  

2. Dezvoltarea și extinderea unor modalității efici-
ente de conlucrare și cooperare cu structurile de presă 
din teritoriu, cu instituțiile de învățământ mediatic, 
cu structurile de relații publice din instituțiile statului 
și din mediul privat, cu elemente ale social-media, în 
folosul calității produsului jurnalistic și deontologiei 
jurnalistice 

3. Elaborarea și punerea în operă a unor meto-
dologii eficiente de realizare a unor parteneriate, in-
clusiv a unor parteneriate public-private, în folosul 
calității actului jurnalistic, al instituțiilor publice și 
private, al social-media și al presei on line.

4. Desfășurarea unor activității diversificate și 
complexe, în cadrul UZPR și al unor structuri me-
dia și social-media, în folosul unității de breaslă, care 
să ducă și să aducă în același context și în aceeași 
direcție eforturile noastre, ale tuturor, pentru reali-
zarea, dezvoltarea și consolidarea respectului față de 
profesia de jurnalist. 

5. Organizarea unor dezbateri profesionale pe 
tema profesionalizării presei online, a jurnalismu-
lui profesional de calitate și a responsabilității jur-
nalistice. 

6. Realizarea efectivă a unui sistem coerent de 
protecție profesională, juridică și morală a jurna-
listului, de securitate și de apărare a jurnalistului și 
jurnalismului împotriva provocărilor, pericolelor și 
amenințărilor de orice fel, prin mijloace jurnalistice, 
juridice și științifice. Elaborarea unui sistem coerent 
de management al riscului jurnalistic. 

7. Identificarea, analizarea și evaluarea principalelor 
coordonate ale războiului mediatic care, azi, a luat o 
amploare fără precedent și elaborarea unui set de măsuri 
care să asigure cunoașterea profundă a acestui fenomen 
și redactarea unui ghid de comportare a jurnalistului, 
entității jurnalistice și jurnalismului profund, în aceste 
noi condiții care au dus jurnalismul spre unul de tip 
angajant și chiar de risc extrem. 

Fiecare dintre aceste direcții necesită o analiză 
temeinică a domeniului și o planificare a acțiunilor 
necesare pentru realizarea graduală a obiectivului 
propus. 

V. PROVOCĂRI, 
PERICOLE 
ȘI AMENINȚĂRI 
LA ADRESA 
JURNALISTULUI ȘI 
JURNALISMULUI 
(PPAJ)

Jurnalismul, sub toate formele și formulele lui, 
este un domeniu implicat și chiar integrat în toate 
dimensiunile vieții și activității umane – și nu numai 
–, un fel de apă și de aer pentru societatea umană. 
Oamenii au nevoie de informație, ca de aer, pentru 
că, în mediul cogniției, mediu în care trăiește omul, 
fără informație nu poți respira, deci nu exiști. Infor-
mația este nu doar nedeterminare înlăturată, ci și 
hrană pentru creier, pastilă pentru inimă, sevă pentru 
gând. Și, așa cum bine se știe, ea înseamnă putere, atât 
din perspectiva cogniției, cât și din cea a raporturilor 
dintre oameni și dintre comunitățile lor, în tot ce fac 
sau nu fac ei, de la competițiile economice și de tot 
felul, la crize, conflicte și războaie. 

Dar cel dintâi război – războiul permanent al oa-
menilor contra oamenilor – se duce, în primul și în 
primul rând, în spațiul informațional și, deci, cu voia 
sau fără voia noastră, în spațiul mediatic. Această reali-
tate, care nu mai trebuie demonstrată, este, deopotrivă  
cea mai teribilă dintre amenințări, cea mai mare și mai 

fluidă dintre vulnerabilități și cel mai adevărat dintre 
adevăruri. Iar jurnalismul este, deopotrivă, vectorul, 
mediul, adăpostul și vulnerabilitatea ei. Este și motivul 
pentru care Napoleon spunea că o gazetă face cât o mie 
de baionete. Desigur, în anumite condiții.

Principalele provocări, pericole și amenințări de 
ieri, de azi și de mâine la adresa jurnaliștilor și jur-
nalismului, pe care le are sau ar trebui să le aibă în 
vedere UZPR, sunt, grosso modo, de două feluri: 
endogene și exogene, dar și aleatorii, fluide, ocazionale 
și, cele mai multe dintre ele, permanente. Majoritatea 
poartă amprenta tranziției, a lipsei de fundamente, 
de experiență, a efectului de bumerang al războiului 
geopolitic din 1989-1995 și a celui de azi, a războ-
iului mediatic, în plină desfășurare, și, deci trebuie 
luat în realitatea, intempestivitatea, primitivismul și 
instabilitatea lor.

Mulțimea acestor PPAJ-uri este una fluidă, de vor-
tex, deci variabilă, de tip deschis și, în același timp, 
surprinzătoare; este aproape imposibil ca, în anali-
za și calcularea riscului mediatic, să le poți avea în 
vedere pe toate. De aceea, și acest calcul este unul 
probabilistic condiționat, deci estimativ. 

1. Provocări, pericole și amenințări jur-
nalistice (PPAJ)

Printre principalele PPAJ-uri pe care le putem 
avea în vedere în următorii patru-cinci ani, pot fi 
situate și următoarele categorii: 

a) Pătrunderea masivă a interesului comunica-
țional direct, cu obiectiv fix, de cele mai multe ori 
conflictual, în actul comunicațional, interes care 
condiționează, particularizează, deformează, mo-
delează, fluidizează, orientează etc., pe țintă media-
tică, pe public-țintă, pe obiectiv mediatic, produsul 
jurnalistic comercial, de acaparare, de cucerire, de 
implementare a scopurilor și obiectivelor (de regulă; 
corporatiste), duce automat la construirea produ-
sului jurnalistic nu pe coordonatele culturii, valorii, 
adevărului și interesului jurnalistic, ci pe cu totul alte 
interese, cele mai multe fiind opuse și chiar potrivnice 

valorilor și intereselor românești; 
b) Explozia produsului jurnalistic vizual (film, 

reclamă, imagine), în general, nerealizat de jurna-
liști profesioniști – un produs de impact imediat –, 
în defavoarea celui scris, și centrarea lui efectivă pe 
interesul comercial, denaturează și, uneori, chiar vul-
garizează produsul jurnalistic profesionist, în folosul 
interesului vânzării cu orice preț și în detrimentul im-
pactului informațional și cognitiv robust și sănătos; 

c) Manifestarea multisens a efectului de rețea a 
dus la crearea unui sistem stufos, haotic și redundant 
de generare a unui produs jurnalistic pripit, firav și 
amăgitor, care are ca rezultat, în general, degradarea 
și, uneori, chiar inutilitatea profesiei de jurnalist ca-
lificat, în favoarea creatorilor de reclame, de clip-uri, 
de imagini și de texte în afara culturii jurnalistice 
profunde și chiar împotriva acesteia; 

d) „Comercializarea”, marketing-izarea produsului 
mediatic și centrarea excesivă pe vânzare, cumpărare 
și consum au dus la degradarea și chiar la distrugerea 
concentrării actului creației jurnalistice pe adevăr, pe 
valoarea intrinsecă a informației jurnalistice, a pro-
dusului jurnalistic, la scoaterea lui tot mai accentuată 
din sfera culturii jurnalistice profunde și ancorarea 
lui în zona comunicării directe, seci și non-sensibile, 
negocierii cererii, ofertei și jemanfișismului fără fron-
tiere și fără limite al consumatorului de cvasi-infor-
mație, de fake news și de bârfă din vremurile de azi;  

e) Interesul corporatist transfrontalier, în mare 
parte, antinațional (fără frontiere) și predominant 
comercial, de vânzare și de dominare a pieței, aduce, 
din ce în ce mai mult, actul mediatic și, respectiv 
produsul jurnalistic în acest perimetru al pragma-
tismului și utilitarismului deschis, direct, dar îngust 
și, adesea, necumpătat; 

f) Acceptarea unor chiciuri jurnalistice, a unor 
produse jurnalistice, mai ales de televiziune, îndo-
ielnice, de divertisment gălăgios, fără conținut și fără 
valoare artistică, a unui mod simplist de a redacta și 
prezenta informația, probabil pe motiv că analfabe-
tizarea populației impune simplificarea până la vul-
garizare a actului comunicării și chiar a produsului 
jurnalistic (pentru ca prostimea să-l înțeleagă) are ca 
finalitate coborârea produsului jurnalistic în subso-
lul civilizației actului comunicațional și folosirea lui 
ca bombă sau ca bâtă mediatică în bătăliile dintre 
clanurile puterii și dintre cele ale pieței contrafăcute; 
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g) Degradarea și simplificarea sistemului edu-
cațional, scoaterea lui în afara culturii naționale 
și centrarea lui pe un pragmatism îngust, pe uti-
litarism și pe ce-o mai fi prin piață sau pe ce-o da 
Domnul, are, ca efect, între multe altele, dezră-
dăcinarea și alienarea cetățeanului, îndobitocirea 
posibililor cititori, ascultători și telespectatori și 
vizitatori on line și extragerea lor din sfera inte-
resului național și a respectului față de valori și 
de rădăcini; 

h) Diminuarea și chiar eliminarea valorilor au-
tentice ale României și ale poporului român din 
văzul, din percepția și din conștiința populației 
și lumii întregi, în favoarea unor produse cultu-
rale de piață, aduse de pe alte meridiane duce la 
deromânizarea românilor la desendarizarea lor și 
la resetarea demografică a țării; 

i) apariția presei online, atât ca extindere în 
rețea a presei scrise, vorbite sau de imagine, cât 
și ca o nouă formulă de diseminare rapidă a in-
formației, a generat un adevărat haos în mediul 
informației și produsului jurnalistic profesionist, 
care pune în pericol nu numai sistemul de ge-
nerare a acestui produs și calitatea acestuia, ci și 
efectele sinergice și benefice ale actului mediatic; 

j) Rețeaua, suporturile IT, instrumentarul in-
teligenței artificiale (AI) – realizări superbe ale 
acestui început de mileniu – au revoluționat nu 
numai cunoașterea și procesualitatea trecerii cât 
mai rapide la societatea cunoașterii și la etapa co-
gnocivilizației, ci și forțele, mijloacele resursele și 
politicile, strategiile, operațiile și acțiunile războ-
iului lumii, ale războiului continuu, în componen-
ta sa endogenă cea mai toxică și cea mai dinamică 
– cea mediatică –, multiplicând exploziv amenin-
țările și sporind incomensurabil vulnerabilitățile 
la acestea; astfel, războiul mediatic a devenit cea 
mai complexă, mai vastă și mai perversă forma de 
confruntare în spațiul cel mai prolific, mai sensibil 
și mai omenesc, cel al jurnalisticii. 

Desigur, lista amenințărilor generate de această 
epocă este mult mai mare. Practic, fiecare dome-
niu al activității omenești este supus unor seturi 
dinamice de provocări, pericole și amenințări, 
cărora le corespund, aproape simetric, dar și di-
simetric (disproporționat) și asimetric (non-con-
tact), seturi de vulnerabilități, la fel de dinamice 
și de complexe.  

2. Vulnerabilități 

Desigur, vulnerabilitățile jurnalistice țin, pe de 
o  parte,  de imperfecțiunile din sistemul jurnalis-
tic, în măsura în care putem vorbi de un astfel de 
sistem, de interconexiunile și relațiile dintre jur-
nalism și toate celelalte realități, valori, interese și 
acțiuni din societate și, pe de altă parte, de seturile 
de pericole și amenințări exogene și endogene la 
adresa profesiei de jurnalist și în exercitarea ei. 
Presa este efectiv o putere – o putere a informației 
jurnalistice – care trebuie să fie totdeauna în slujba 
adevărului. Dar, cum bine se știe, nici această pu-
tere nu este chiar de capul ei, ci, deși se consideră 
neangajată, liberă și curată ca apa de izvor, presi-
unile uriașe care se exercită asupra ei, interesele 
puterii absolute, luate, deopotrivă, în dimensiunea 
lor cumulativă, convergentă, dar și divergentă, nu 
consolidează independența și suveranitatea acestei 
puteri – denumită, uneori cea de a patra putere 
în stat, pe lângă cele trei (legislativă, executivă și 
judecătorească) –, ci, dimpotrivă, o subminează 
și, mai ales, o vulnerabilizează. 

Cea mai mare vulnerabilitate a puterii jurna-
listice rezultă din capacitatea acesteia de a genera 
ostilitate la adresa ei, prin faptul că are nu doar 
capacitatea de a culege date și a le transforma în 
informație, ci și pe aceea de observator perma-
nent, indiscret și, adesea, incomod, care scoate, la 
lumina informației, a imaginii și a demonstrației, 
metehnele puterii și pe cele ale societății și ale oa-
menilor, generând, astfel, atât ostilitate fățișă, la 
adresa ei, din partea celor vizați, cât și o contra-
ofensivă subversivă, acaparatoare, nemiloasă și, 
mai ales, murdară a puterii subversive la adresa 
oricărui jurnalism incomod și incoruptibil.  

Printre cele mai acute și mai sensibile vulne-
rabilități jurnalistice de sistem și de proces, pot fi 
situate și următoarele: 

a) Vidul de cultură autentică generală și pro-
fesională, cumulativă și profundă produs de de-
gradarea sistemului de învățământ, de emigrarea 

masivă a populației înalt-calificate și calificate pe 
alte meridiane și golirea țării de creiere, de minți 
strălucite și înțelepte, de meseriași și, mai ales, de 
țărani generează un sistem de vulnerabilități en-
dogene, foarte greu de identificat, de cunoscut și 
de eradicat, întrucât acestea sunt prolixe, atipice, 
asimetrice și, mai ales, perverse, de efect în general 
imprevizibil, și se află peste tot, chiar și în rândul 
elitelor;

b) Blocarea (imobilizarea) – accidentală sau nu, 
intenționată sau nu, planificată sau nu etc. – a unor 
produse jurnalistice de excepție (cercetări istorice, 
proiecte de dezvoltare economică, strălucite do-
cumentare de televiziune, opere monumentale ale 
unor creatori de excepție, filme etc. etc.), pe motiv 
că nu mai sunt de actualitate, oportune și folositoa-
re noii politici, noii administrații și noii societăți, 
lipsesc consumatorii de produse jurnalistice de 
posibilitatea de a cunoaște valorile și adevărurile 
trecute, tezaurizate, de patrimoniu;

c) Efectul (intenționat sau nu, dar extrem de 
subtil și de profund) de distrugere sau înstrăinare 
a avuției naționale, a proprietății publice și/sau 
private românești, cel de depopulare a țării și de 
substituire a românilor calificați cu alte seminții, 
de regulă asiatice, de deromânizare a românilor, 
de corupere sau de alungare, mai ales a intelectu-
alității școlite, pe alte meridiane și cel de dețărăni-
zare a țăranilor, de sclavizare a marii majorități a 
populației, inclusiv a celei intelectuale, creează un 
vid național și social care produce, pe de o parte, 
umilință și alienare în rândul populației căutătoare 
a unui loc de muncă în afara granițelor, dar și în 
rândul puterii și administrației, și, pe de altă parte, 
un haos în arealul de exercitare a profesiei jurna-
listice, de generare a unui produs jurnalistic de 
calitate și de ancorare a acestuia în noile realități; 

d) Diluarea, intoxicarea și vicierea jurnalismu-
lui cu produse informatice publice de foarte proas-
tă calitate, unele trunchiate, vulgare, de tarabă sau 
contrafăcute, altele false, precum și cu produse 
cvasi-jurnalistice comerciale îndoielnice, generea-

ză un beneficiar mediocru de produse jurnalistice 
și, deci, o cerință pe măsură; 

e) Calitățile îndoielnice ale clasei politice, con-
fruntarea vulgară dintre partide în spațiul public, 
maidanizarea excursului politic public, chiar dacă 
creează o faună extrem de bogată, benefică pen-
tru jurnalismul critic și pentru cel de investigații, 
nu generează un efect benefic pentru jurnalismul 
profund, pentru jurnalismul de înaltă calitate, ceea 
ce reprezintă una dintre vulnerabilitățile cele mai 
mari ale acestei epoci; 

f) Degradarea, mai exact, scoaterea valorilor 
autentice ale României din patrimoniul național, 
lipsesc țara, cultura și jurnalismul de un patrimo-
niu cultural și jurnalistic propriu, ceea ce constitu-
ie una dintre acele mari vulnerabilități endogene 
la ofensiva produselor jurnalistice contrafăcute, 
mai ales a celor antiromânești, iar efectul acestei 
realități este extrem de grav asupra jurnalismului 
profund românesc;  

g) Apariția și dezvoltarea presei online are, pe 
de o parte, un efect benefic, în sensul că multipli-
că suporturile și vectorii de informație jurnalisti-
că, de produs jurnalistic, și, pe de altă parte, prin 
configurația ei fluidă și haotică, fără principii și 
reguli foarte clare, fără o arhitectură precisă și o 
responsabilitate clară, multiplică, prin efectul de 
rețea, vulnerabilitățile jurnalismului on line și pe 
cele ale jurnalismului profund; 

h) Rețeaua este nu doar o modalitate de revolu-
ționare benefică a comunicării și acțiunii în timp 
real, ci și o cale extrem de subtilă și de periculoasă 
de multiplicare a vulnerabilităților jurnalistice. 

3. Riscul jurnalistic

Riscul, în orice domeniu, inclusiv în cel jurna-
listic, este un parametru de securitate. El se defi-
nește pe intersecția dintre mulțimea amenințărilor 
(provocărilor, sfidărilor, pericolelor etc.) și mulți-
mea vulnerabilităților.

Rj = Aj.Vj

unde Rj reprezintă riscul jurnalistic, Aj mul-
țimea provocărilor, pericolelor, sfidărilor etc. și 
amenințărilor de tip jurnalistic, iar Vj, mulțimea 
vulnerabilităților jurnalistice.
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Desigur, foarte puțină lume apelează la modele 
matematice pentru a evalua riscul jurnalistic, fie și 
pentru simplul motiv că un astfel de risc este foarte 
stufos și, în afară de jurnaliști și de adversarii acesto-
ra, nu este nimeni interesat de el. Această realitate își 
are explicațiile și, într-un fel, justificările atât în faptul 
că profesia de jurnalist este una de tip multirol, de 
factotum, de bun la toate, dar și de rău la toate, cât 
și în puterea pe care o dă jurnalistului dreptul de a 
scrie și de a publica, de a filma, de a investiga, de a 
dezvălui, în numele dreptului publicului la a fi infor-
mat corect, în primul rând, prin mijloace publice, în 
legătură cu tot ce se întâmplă. Din această perspecti-
vă, riscul jurnalistic pare, mai degrabă, un privilegiu, 
deși munca jurnalistului este extrem de grea și de 
complicată. Ea presupune inteligență, flexibilitate în 
gândire, capacitate foarte mare și foarte dinamică de 
a sesiza esențialul, de a analiza, generaliza, abstracti-
za și concretiza, precum și harul de a eterniza clipa 
prin scris, deci prin cuvânt sau prin imagine. Este o 
muncă de investigație, de dezvăluire, de relevare a 
adevărului, iar acest lucru nu este convenabil pentru 
toată lumea. Pentru că o mare parte a acestei lumi, 
îndeosebi cea din arsenalul puterii, nu este interesată 
de adevărul adevărat, ci de adevărul convenabil ei, 
de adevărul contrafăcut.

Un jurnalist nu poate face tuturor pe plac, prin 
produsul său jurnalistic. Acest produs nu este nici-
odată perceput și tratat linear, mai ales atunci când 
intră în tenebrele invizibile sau foarte bine ascunse 
ale corupției, ale infracționalității, ale uneltirilor 
de tot felul, ale războiului continuu al oamenilor 
contra oamenilor. 

Din acest motiv – și din multe altele –, un jur-
nalist și, în general, managementul jurnalistic, în 
și prin toate structurile și funcțiile sale, trebuie să 
aibă în vedere acest risc. 

Dar, mai ales, UZPR, structurile sale, parteneri-
atele și celelalte forme și formule de management 
jurnalistic trebuie să țină seama, structural și di-
namic, de toate elementele de risc jurnalistic, pen-
tru elaborarea unui management corespunzător al 
acestui tip de risc. 

În acest sens, prima dintre măsuri ar fi aceea 
de a se elabora o metodologie de monitorizare sau 
măcar de analizare periodică a elementelor de risc 
jurnalistic, îndeosebi a mulțimii PPAJ și mulțimii 
vulnerabilităților jurnalistice la acestea.  

VI. FORȚE, MIJLOACE, 
RESURSE, ACȚIUNI 

UZPR nu este o identitate specializată în secu-
ritatea și apărarea jurnalistului, a produsului jur-
nalistic și a jurnalismului. Probabil că nici nu este 
absolut necesar așa ceva. În acest sens, s-ar putea 
crea să zicem, dacă jurnaliștii ar considera că este 
necesar, un sindicat al jurnaliștilor. UZPR este o 
comunitate jurnalistică de creație jurnalistică speci-
fică, o identitate cumulativă jurnalistică, de utilitate 
publică și, ca atare, competențele ei țin de o filozofie 
și o fizionomie de breaslă, de o arhitectură specifică 
a creației de tip jurnalistic, care nu este ficțiune, ci 
realitate transpusă în artă, în produs jurnalistic, de 
un forum jurnalistic aflat în slujba jurnalistului, 
a jurnalismului profund, a producătorului și con-
sumatorului de jurnalism. Această activitate este 
centrată pe jurnalist, pe comunitatea jurnalistică 
și pe jurnalism și, ca atare, ea trebuie să se afle tot 
timpul în slujba jurnalistului și jurnalismului, cu 
și prin toate forțele și mijloacele de care dispune.  

De aceea, strategia UZPR nu este una identică cu 
strategia unei unități mediatice, nici cu cea a unui 
trust de presă, ci ea este una specifică, de sinteză, 
de sinergie jurnalistică, de act creativ într-un are-
al strict condiționat, aflată în slujba jurnalismului 
complex, a jurnalismului diversificat, a jurnalismu-
lui dinamic și, în ultimă instanță, a jurnalismului 
profund, care ține de esența acestei profesii. 

Strategia UZPR este una care are ca obiectiv 
crearea valorii jurnalistice și cumularea valorilor 
jurnalistice într-o cultură jurnalistică substanțială și 
temeinică, cea care stă la baza acestei profesii, care 
o înnobilează și o onorează. 

Forțele, mijlocele și resursele UZPR sunt și ele 
diversificate, unele, proprii altele de sprijin și de co-
operare. Dar toate trebuie să acționeze unitar în ge-
nerarea și susținerea unui jurnalism de înaltă calitate

1. Forțe jurnalistice proprii, de sprijin 
și de cooperare

a) Proprii (ale UZPR)
Din această categorie fac parte cele din condu-

cerea UZPR, filialele jurnalistice și grupurile jur-
nalistice.

b) Ale structurilor de presă
Componentele structurilor de presă din România 

sunt numeroase și extrem de diversificate, acope-
rind tot mediul fizic, virtual și on line. Unele apar-
țin instituțiilor publice, iar cele mai multe aparțin 
mediului privat, sunt independente și acoperă toată 
aria jurnalisticii de informare, de investigație, de ati-
tudine, literare, tehnice, științifice, de marketing etc.  

c) Ale instituțiilor publice 
Fiecare instituție publică are în compunere struc-

turi de relații publice, care poartă diferite denumiri, 
dar are, în esență, se ocupă de relațiile publice și de 
comunicarea publică. Ele pregătesc și diseminează 
mijloacelor specializate întreaga informația publică 
din instituția respectivă.  

d) Ale mediului privat
Structurile de relații și informare publică echi-

pează și mediul privat și au aceleași funcții ca toate 
structurile din mediul public existenta în țara noas-
tră și pe planeta Pământ. 

Mediul privat dispune însă și de cele mai puter-
nice și cele mai bine finanțare structuri mediatice: 
trusturi de presă, televiziuni, elemente social-media 
etc.

c) De sprijin 
UZPR poate și trebuie să realizeze parteneria-

te cu structuri publice și cu elemente din mediul 
privat, cu comunități românești din afara fronti-
erelor, cu multe alte entități și identități interesate 
să participe la sprijinirea dezvoltării și consolidării 
unui jurnalism profund, la crearea unui produs jur-
nalistic de calitate, la cultivarea, în toate mediile, a 
spiritului jurnalismului profund.

f) De cooperare
UZPR trebuie să realizeze, într-o formă sau alta, 

înțelegeri, schimburi de experiență și parteneria-
te în domeniul creației și realizării efective a unui 
jurnalism profund, cu celelalte uniuni de creație, 
fie la modul general, fie punctual, pe obiective și 
acțiuni concrete.

2. Mijloace

Mijloacele Uniunii sunt cele de patrimoniu, cele 
acumulate în timp, dar și cele financiare, provenite 
din cotizații, din sponsorizări, din susțineri, din 
proiecte și din alte surse. Editura, publicațiile UZPR, 
site-ul Uniunii, cele ale filialelor și cele partenere 
sunt mijloace extrem de eficiente care pot și trebuie 
să contribuie la realizarea unui brand al Uniunii, la 
crearea unui suport cultural și cognitiv jurnalistic 
bogat și diversificat care și prin care se pot realiza, 
în timp, obiectivele operaționale și strategice ale 
Uniunii

3. Resurse

Resursele financiare sunt cele provenite din co-
tizații, din sponsorizări, din susțineri etc. 

Resursele materiale sunt cele achiziționate și/
sau primite de la sponsori, dibn parteneriate, din 
diferite proiecte etc.

4. Acțiuni

Acțiunile UZPR pentru îndeplinirea obiectivelor 
operaționale și strategice sunt încadrate în urmă-
toarele categorii: 

a) Ale forțelor și structurilor proprii de la nivelul 
conducerii UZPR;

b) Ale filialelor 
c) Ale trusturilor de presă, redacțiilor etc.
d) Comune
e) Hibride
f) Tematice
g) Internaționale
h) Altele
Aceste acțiuni se cer planificate și îndeplinite prin 

forțe și mijloace proprii, de sprijin sau de cooperare. 
Planurile respective sunt modalități de punere în 
operă, într-un mod coerent și consistent a obiecti-
velor stabilite.
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De realizat:
Pentru:

• Pentru un patrimoniu jurnalistic național com-
plet, amănunțit, viguros și temeinic, în respect față 
de înaintași și folositor pentru cei actuali, care se 
află în front!
• Pentru o susținere națională și rațională a presei 
românești!
• Pentru un produs jurnalistic de calitate!
• Pentru solidaritate jurnalistică permanentă, con-
sistentă și eficientă!
• Pentru un jurnalist profesionist inteligent, demn, 
puternic și de caracter!
• Pentru cooperare, solidaritate și frăție cu toți 
jurnaliștii din lume!
• Pentru un monument al jurnalistului anonim!
• Pentru denumirea cu nume de jurnaliști celebri 
a diferitelor locuri din țară! 
• Pentru instituirea unui simbol denumit „Medalia 
de onoare a jurnalismului”, conferită jurnaliștilor cu 
merite deosebite în exercitarea profesiei. 

Împotriva:
• politizării partizane a jurnalismului; 
• folosirii jurnalismului ca armă sau ca sistem de 
arme în războiul mediatic; 
• deformării adevărului prin produsul jurnalistic; 
• pentru un limbaj decent, inteligent și elegant în 
creația jurnalistică. 

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE
Obiectivul strategic general, obiectivele operați-

onale conținute în acest proiect nu sunt create azi 
pentru mâine. Ele există, într-o formă sau alta, de 
cânt există jurnalism și vor exista atâta vreme cât va 
exista jurnalism. Ele pot fi exprimate într-o formă sau 
alta și realizate într-un mod sal altul. Niciodată însă 
managementul jurnalistic nu le va epuiza, pentru că 
ele nu trec ca o durere de dinți, ci se reformulează ca 
necesități obiective și ca necesități dinamice și perma-
nente. În fiecare zi, jurnalismul de metamorfozează, 
se perfecționează, trece peste fel de fel de obstacole, 
dar nu ajunge niciodată la capăt, ci mereu se perfecți-
onează și chiar se reinventează. Chiar dacă termenul 
pentru care a fost configurată această strategie este 
cât un mandat, inamice, durata ei nu poate fi cuan-
tificată, ci doar estimată. Conceptul strategic pe care 

îl generează – și îl va genera mereu – este unul pe 
termen lung, este unul permanent. 

În tot și în toate, chiar și în devenire, trebuie să 
existe fluență și continuitate. Ceea ce s-a construit 
ieri, nu se dărâmă azi, ci se continuă, de perfecțio-
nează și, dacă este necesar, se înlocuiește, fără a se 
distruge însă esența. Distrugerea esenței înseamnă 
moarte. Iar pentru jurnalism, moartea, fi ea și clinică, 
este un dezastru. 

O strategie nu oferă soluții operaționale certe, ci 
doar viziuni pe termen lung, perspective, previziuni 
și configurații esențiale. Domeniul operațional are 
sarcina de a realiza dispozitivele necesare și acțiu-
nile pentru realizarea acestora, în viziunea nivelului 
strategic, iar domeniul tactic trebuie să planifice și 
să execute efectiv acțiunile necesare în viziunea do-
meniului operațional și în constrângerilor realităților 
din acțiunea directă, nemijlocită, a jurnalistului, a 
redacției, a faptei. 

Lanțul acesta nu poate fi schimbat odată cu schim-
barea oamenilor din funcții importante, ci, cel mult, 
reparat și consolidat. De aceea, la acest nivel, trebuie 
să existe o cultură strategică solidă, un sistem de re-
pere pe care cei din conducere nu au dreptul să nu 
le vadă. Altfel, vor deveni, așa cum spunea Mircea 
Elidate, niște piloți orbi. 
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Î ntr-un fel, mă pot considera un no-
rocos. În cele aproape trei decenii de 
când am debutat în presă, am avut 

ocazia de a urmări din interior, pe rând, 
creșterea, descreșterea și apoi transfor-
marea acesteia. Într-o societate aflată 
într-un proces profund de tranziție și 
apoi într-o lume în care tehnologia a în-
trecut orice așteptări, e evident că presa 
nu ar fi putut rămâne aceeași. Întrebarea 
care se pune, însă, este cât a mai rămas 
ea presă cu adevărat și în ce măsură nu 
a devenit altceva: PR, propagandă, pu-
blicitate, fake news...  

Categoric, întrebarea este valabilă în 
cazul jurnaliștilor de oriunde preocu-
pați de profesia și statutul lor, dar este cu 
atât mai stringentă pentru profesioniștii 
din presa locală, obligați să își facă me-
seria în condiții dintre cele mai dificile. 
Iar aici mă gândesc nu doar la resurse 
net inferioare celor din presa centrală/
națională, ci și la complexitatea pe care 
o presupune activitatea jurnalistică în-
tr-o comunitate în care „toată lumea 
cunoaște pe toată lumea”. 

Aparent, în Prahova, de pildă, avem 
atât de multe entități media încât ni-
meni nu s-ar putea plânge că proble-
mele comunității n-au parte de expu-
nere. În realitate, însă, dacă tăiem de pe 
lista acestora radiourile care sunt locale 
doar cu numele, publicațiile online care 
nu fac decât să distribuie comunicate 
de presă și acele materiale care reflec-
tă strict punctul de vedere al celui care 
finanțează materialul, vom constata că 
numărul surselor de informare credi-
bile și profesioniste este considerabil 
mai mic. 

În fond, presa locală este și ea prinsă 
în același joc vicios care a compromis în 
mare măsură credibilitatea presei cen-
trale: lipsa de resurse vulnerabilizează 
presa care, în goana după audiențe 

aducătoare de resurse, tinde să coboa-
re standardele sub cele admise în cazul 
presei de calitate.  

Evident, circumstanțele în care s-a 
produs acesta vulnerabilizare a presei 
în general și a celei locale în special 
sunt, dacă nu atenuante, cu siguranță 
speciale. Explozia presei după eveni-
mentele din 1989 a fost, după chipul și 
asemănarea întregii societăți, un pro-
ces în care s-au sărit multe etape și-n 
care au devenit jurnaliști și patroni de 
presă deopotrivă oameni de calitate dar 
si numeroși oportuniști. Pentru aceștia 
presa a fost doar un vehicul de care s-au 
folosit fie pentru a-si asigura o cariera 
politică, fie prosperitatea în afaceri fie, 
în multe cazuri, și una și alta. Succesul 
lor n-a însemnat, însă, și dezvoltarea să-
nătoasă a presei, la fel cum îmbogățirea 
peste noapte a unora n-a însemnat creș-
terea nivelului de trai din România. În 
aceste condiții, crizele cu care economia 
autohtonă s-a confruntat au însemnat, 
de fiecare dată, lovituri în plin suferite 
de presă.  

Problemele economice s-au soldat, 
însă, mult mai grav, și cu pierderea 
multor profesioniști care, în cău-
tarea unui câștig decent, și-au în-
dreptat atenția către alte domenii. 

Pentru a supraviețui, puținii ramași au 
fost nevoiți, cei mai mulți dintre ei,  să 
accepte compromisuri, fie în ce priveș-
te deontologia profesională, fie privind 
calitatea actului jurnalistic. Iar când 
probabil își spuneau că mai rău de atât 
nu se poate a explodat tehnologia, care 
a reușit în doar câțiva ani să-l facă pe 
Jules Verne să pară demodat și să pună 
la îndemâna oricărui posesor de telefon 
mobil toate instrumentele necesare pen-
tru a transmite cu sunet și imagine de 
oriunde din lume. 

În aceste condiții, cu o concurență 
la care nu s-ar fi putut gândi nicioda-
tă, jurnaliștii de profesie au fost nevo-
iți să se reinventeze din mers. Unii au 
abandonat, unii au reușit, iar alții încă 
lucrează la asta. 

Totuși, cel mai important e ca nici 
ei și nici publicul să nu uite, în această 
luptă contracronometru, de principiile 
și valorile care definesc presa de calitate. 
Fără ele, indiferent de mediul în care 
se exprimă, presa va fi una fără busolă, 
incapabilă să-și îndeplinească menirea 
care a fost, este și trebuie să fie infor-
marea publică.

Presa localã ºi Presa localã ºi 
informarea credibilãinformarea credibilã

Creºtere, descreºtere, transformareCreºtere, descreºtere, transformare

DEZBATERE

@ Claudius DOCIU
coordonator al Filialei UZPR Prahova
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L a un an distanţă de la alegerile 
locale, Lugojul arată ca o loca-
litate abandonată de foștii edili, 

întoarsă pe toate feţele și neluată în pri-
mire, încă, de actualii.     

Așa cum se face, îndeobște, înaintea 
alegerilor, s-au cosmetizat câteva străzi, 
s-au plantat niștepomicei pe unul din 
malurile ce străjuiesc albia Timișului, 
s-a decopertat corso-ul, spre „a da bine 
la elegători”, cu trei săptămâni înainte 
de „duminica orbului”. De parcă noi 
am fi fost, cu toţii, la semănat panselu-
ţeși, cuprinși de euforia bunului mers 
„ochiometric”, am fi scăpat din vedere 
mari neîmpliniri, precum ștrandul ce 
funcţionează ca vai de lume, deși s-au 
consumat fonduri cu care s-ar fi putut 
construi unul nou, după toate standar-
dele de funcţionalitate modernă.

Ar mai fi digul pe care apele învolbu-
rate ale râului Timiș îl străpung în câte-
va locuri, slăbirea unuia din picioarele 
podului - simbol al orașului -, construit 
de austrieci cu 128 de ani în urmă, staţia 
de epurare din vecinătatea Lugojului, 
unde neorânduiala e așa de mare, încât 
albia Timișului, în aval, a devenit, de 
vreo câţiva ani buni, focar de infecţie 
pentru oameni, animale și mediu.

Albia Timișului, străbătând orașul, 
este plină de bălării, înnămolită de ră-
dăcinile copacilor crescuţi anapoda și 
de aluviuni, fapt pentru care insula, cu 
rosturile ei recreative, este, adeseori, 
când plouă abundent, „sub ape”.

Spitalul Municipal este în comă pro-
fundă. Au fost achiziţionate câteva apa-
rate, s-au modernizat blocul operator și 
anumite saloane; în rest, jalea cuprinde 
istoria și prezentul acestei unităţi sani-
tare într-o perdea de fum amăgitoare, 
aprigă și dureros de tristă.

Atât presa scrisă – ziarele „Deștepta-
rea” și „Actualitatea” – cât și cea online 
– redesteptarea.ro, actualitatea.ro, lugo-
jeanul.ro, lugojinfo.ro, lugojexpres.ro, 
lugojonline.ro, stiri24plus.ro – au reflec-

tat, pe pagini întregi, în adevărate casca-
de jurnalistice, asemenea  neputinţe în a 
ieși din marasmul unor grave deturnări 
de fonduri, sunt de părere unii jurnaliști 
cu tărie de caracter șiconștiinţă clară a 
menirii pe care și-au asumat-o.

Iată, s-au scurs mai bine de patru 
luni și abia acum Lugojul are buget, 
ceea ce a împiedicat administraţia să 
demareze proiecte mari, așa cum s-a 
angajat în campania electorală. Din fon-
duri proprii, Primăria a făcut curat pe 
malurile Timișului și pe câteva artere de 
circulaţie, spre zona industrială și sate-
le aparţinătoare (Tapia și Măguri), gen: 
adunat gunoaie, tuns iarba și... cam atât. 
„Greu la deal cu caii slabi!”, ziceau stră-
bunii, văzând câte un bicisnic trudind 
ba la câmp, ba în propria gospodărie.

Ioan Moldovan, redactor-șef al săp-
tămânalului „Redeșteptarea”, ne-a rela-
tat, printre altele: „Deși pare că a trecut 
destulă vreme de la alegeri, aș spune că 
e încă devreme să dăm un verdict cu 
privire la modul cum se achită de în-
datoriri actuala administraţie. Să ţinem 
seama de faptul că cei de dinainte au 
avut la dispoziţie sume importante de 
bani - șase milioane de euro pentru a 
repune, în parametrii proiectaţi, staţia 
de epurare a apelor reziduale de la Jabăr 
și 22 milioane de euro pentru înlocuirea 
vechii reţele de apă-canal a orașului -, 

însă rezultatele sunt departe de normal. 
Cineva trebuie să dea socoteală pentru 
brambureala în care ne găsim azi. Abia 
acum a fost adoptat bugetul, așa că în-
târzierea se resimte în modul cum se 
lucrează la marile investiţii”.

Constantin Tufan Stan, redactor-șef 
al publicaţiei „Actualitatea”, subliniază 
faptul că „reparaţiile de drumuri, alei, 
corso necesită timp îndelungat; priorita-
re sunt investiţiile mari, însă nu trebuie 
neglijate nici lucrările ce vizează aspec-
tul îngrijit, înfăţișarea la nivel de deta-
liu a zonelor verzi, a faţadelor etc. Fosta 
capitală a românilor bănăţeni reclamă 
redobândirea rangului de altădată. Ori, 
clădirea ce a adăpostit, vreme de mai 
bine de 80 de ani, Prefectura de district, 
cerc, comitat, judeţ, riscă să devină o 
„adunătură de magazine”. Administraţia 
actuală a moștenit câteva proiecte nevi-
abile, încredinţate unor firme de casă. 
Vezi Ștrandul, cele două clădiri cu două 
etaje preluate de la M.Ap.N., precum 
și... încetineala cu care se urnesc aceștia, 
deși ne-au făcut să credem că vor muta 
până și munţii din loc de va fi nevoie”.

Și, după cum lesne puteţi constata 
din cele descrise în acest articol, chiar 
este nevoie. Poate mai mult ca niciodată.

G eneroasă această sintagmă - 
focar de jurnalism, și numai 
dacă te trimite la legenda focu-

lui furat de la zei și dăruit muritorilor. 
Însă, mai ales, cu sensul ei de „vatră”, 
nelipsită din tinda caselor țărănești, 
pe care se pregătea mâncarea, se co-
cea pâinea, se odihnea omul la căldu-
ră. Loc de baștină, de origine, partea 
centrală a unei așezări, axis mundi...

Desigur, un focar, așa cum suge-
rează jocul de cuvinte, are nevoie de 
o scânteie, sau mai curând de un... fo-
chist (în franceză, „chauffeur”, adică fo-
chist, a derivat în șofer, fiindcă primele 
motoare erau pe lemne ). 

Este ceea ce s-a petrecut (și cu certi-
tudine nu este un caz singular, pe prin-
cipiul cine nu are bătrîni, să-i ... impor-
te) și cu jurnalismul post-revoluționar 
din urbea Buzăului, unde „scânteia” 
s-a numit Corneliu Ștefan, mentorul 
cotidianului „Opinia”. La școala aces-
tuia, precum din Mantaua lui Gogol, 
s-a format și s-a revărsat apoi prin va-
rii publicații o veritabilă generație de 
jurnaliști buzoieni post-decembriști, 
din rândurile cărora face parte și sub-
semnatul. Pentru a rămâne la analogia 
cu focul dăruit muritorilor, aș adăuga 
că jurnalismul are și această tentație, 
de „a fura meserie” și a preda flacăra 
mai departe, precum torța olimpică ...  

Iar să menții peste 30 de ani pe 
volatil-învolburata piață media un 
cotidian precum „Opinia” Buzău și 
după regretata și prematura dispariție 
a mentorului său, în format print și 
online,  este mai presus de un roman 
de aventuri, trimite la Iliada și Odi-
seea! Și fiindcă tot se spune că presa 
este „câinele de pază al democrației”, 

se „sparie gândul” să cuantifici în „ani 
câinești” zilele și nopțile și muncile de 
30 de ani la un cotidian. Pentru aceia 
care au prins linotypul, zețăria, rota-
tiva,  „capul limpede”, vorbele acestea 
au exact greutatea lor în monedă forte. 

Principiul din care a făcut blazon 
ziarului a fost, și îmi place să cred că 
a rămas: neabătut critic la adresa pu-
ternicilor clipei, indiferent de culoarea 
politică! O normă și o noimă, în ge-
neral, și una dintre liniile de forță ale 
acestei longevive publicații.

Deși clasamentele sunt iluzorii, se 
pare că „Opinia” Buzău este cel mai 
longeviv ziar local în ediție neîntre-
ruptă print. N-am verificat, cel puțin 
din 3 surse, cum scrie la manual, îmi 
iau libertatea de a fi subiectiv, nu cred 
că este necesar să mă și explic de ce...

„Pro domo”, aș pleda pentru ziarul 
gutenbergian, pe care poți să-l pipăi, 
foșgăi, să-i simți cerneala în nări, să-l 
deschizi acasă sau la birou, lângă ceaș-
ca de cafea. Pentru un popor sastisit de 
spectacolul „politichiei” dâmboviţene 
și de turuiala zornăitoare din platourile 
televiziunilor partizane, întoarcerea la 
știri verificate jurnalistic ar fi chiar un 
bun exerciţiu de a nu aluneca în

noaptea minţii.  „Până când filosofii 

nu vor fi regi, cetăţile nu vor scăpa de 
nenorociri!”, spunea Platon, pe la anii 
300 Î.Hr. Îmi place să cred că în zilele 
noastre s-ar spune ceva asemănător 
despre ziariștii-mentori, care au pus 
și pun bazele focarelor de jurnalism.

Nu cu multă vreme în urmă, dar 
în vremi mai bune și neatinse de vi-
ruși fără chip, pe 26 septembrie 2019, 
s-au sărbătorit 100 de ani de jurnalism 
profesionist în România, eveniment 
celebrat la Buzău sub egida uriașului 
pamfletar Pamfil Șeicaru, cu partici-
parea conducerii UZPR.

Păstrând proporțiile, dar nu fară o 
nuanță de iertată mândrie, o pagină de 
30 de ani din acest „veac de singurăta-
te” al jurnalismului autohton aparține 
și „Opiniei” buzoiene. 

Iar ziaristului de cursă lungă îi este 
dat să rămână un însingurat, un soli-
tar, va pierde amici, va câștiga inimici... 
Ca unul dintre modeștii participanți la 
acest maraton, cu obstacole, îngăduiți 
un sincer La mulți ani, mass-media!

Presa în viaþa cetãþiiPresa în viaþa cetãþii
Soluþii pentru ieºirea din crizãSoluþii pentru ieºirea din crizã

„Opinia” Buzãu, „Opinia” Buzãu, 
cel mai longeviv ziar local cel mai longeviv ziar local 

în ediþie neîntreruptã printîn ediþie neîntreruptã print
Singurãtatea ziaristului de cursã lungãSingurãtatea ziaristului de cursã lungã

DEZBATEREDEZBATERE

@ Constantin JICHIȚA

@ Dan DINU
membru al Filialei 

„Pamfil Șeicaru” Buzău a UZPR
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Z iua Mondială a 
Libertății Presei 
a fost sărbătorită 

pe 3 mai 2021, de către 
Filiala Olt a UZPR, la 
Centrul Județean de 
Cultură și Arte Olt, în 
online. Ca și în 2020, 
din considerentele res-
trictive cunoscute, im-
puse de pandemia CO-
VID-19, am fost nevoiți 
să apelăm la Internet.

Filiala noastră, 
UZPR Olt, în parteneriat cu Centrul 
Județean de Cultură și Arte Olt, con-
dus de Vivi-Viorel Pintea, Director 
General, membru UZPR Olt), care nu 
doar ne-a fost o bună gazdă ca-ntot-
deauna, dar ne-a asigurat și asistența 
tehnică necesară, precum și o ambi-
anță de spiritualitate creștină româ-
nească, așa cum se cuvenea în cea de-a 
doua zi a Sărbătorilor Pascale.

Ca de obicei, au fost invitați colegii 
noștri conectați la internet, care s-au 
referit pe larg la însemnătatea aces-
tei mari sărbători a jurnaliștilor de pe 
planeta Pământ. Fiecare coleg a preci-
zat că este cu gândul la toți jurnaliștii 
de pe mapamond, în general, apoi la 
cei din România în mod special. Fie-
care s-a referit cu strângere de inimă 
la jurnaliștii din alte părți ale Globu-
lui, care suferă greutăți și privațiuni 
de multe feluri: cenzură, limitări de 
drepturi, urmăriri, agresiuni (și) fizi-
ce, arestări, maltratări sau chiar dece-
se, unele neelucidate... Pentru colegii 
noștri din România, condițiile sunt 
confortabile, dar nu lipsite de tentații, 

constrângeri sau determinări politice, 
amenințări sau înscenări... Ne alătu-
răm conducerii naționale a UZPR, 
încurajându-i spre menținerea verti-
calității (și) în perimetrul deontologiei 
jurnalismului! 

Noi, cei de la Filiala Olt, le urăm 
tuturor colegilor din țară sănătate 
maximă, mult curaj într-o implicare 
aplicată în a afla știri chiar din zone 
„ermetizate” a le verifica pentru a le 
oferi publicului însetat de informații 
veridice, cu conștiința împlinită că 
nu i-au dezamăgit pe cititori. Încre-
derea acestora nu trebuie considerată 
ca fiind ceva „de apucat”, ci să luptăm 
pașnic să le-o menținem, sau chiar s-o 
amplificăm!

Și noi, cei din din redacțiile amin-
tite, urăm tuturor ziariștilor de pe glob 
sănătate maximă, putere de muncă, 
inspirație, imunitate la corupție și sin-
ceritate!

Revista „Tecuciul literar-artistic”, Revista „Tecuciul literar-artistic”, 
la aniversarela aniversare

15 ani de viaþã publicisticã intensã15 ani de viaþã publicisticã intensã

Ziua Mondialã Ziua Mondialã 
a Libertãþii Presei, a Libertãþii Presei, 
sãrbãtoritã sãrbãtoritã 
în Filiala Oltîn Filiala Olt

DEZBATEREDEZBATERE

@ Maricela-Paraschiva 
BUICESCU

membru al Filialei UZPR Olt

P eriodicul „Tecuciul literar-artis-
tic” împlinește în aceste zile 15 
ani și este un proiect editorial 

care a prins viață la dorința expresă 
a medicului Constantin Teodorescu 
(1939-2011), a profesoarei Eleonora 
Stamate, redactor-șef al revistei „Tecu-
ciul literar-artistic”, cu sprijinul unui 
grup de iubitori ai cuvântului scris. 
Primul număr al revistei a apărut 
într-o primăvară binecuvântată, în 6 
aprilie 2006.

Inițial, medicul Constantin Teodo-
rescu, venit la Tecuci în 1990 (a rămas 
pană la pensionare în 2007)a numit pe-
riodicul „Tecuciul cultural”, iar - mai 
apoi - profesoara Eleonora Stamate a 
botezat revista cu numele de „Tecuciul 
literar-artistic”. „Prima ediție era în 
format A3, avea doar șaisprezece pa-
gini”, ne povestește profesoara Eleonora 
Stamate, redactor șef, doamna fără de 
care acest periodic nu poate „respira”. 
Domnia sa fiind și tehnoredactorul 
publicației, alături de Bogdan Artene. 
În colegiul de coordonare îi mai sunt 
alături dr. Petru Blaj, director executiv, 
și Dan Movileanu, redactor-șef adj.

Se cuvine să spunem că câte ceva 
despre acest Mecena al zilelor noastre 
- dr. Constantin Teodorescu – care a 
lăsat urme pe timp, nu numai la Te-
cuci. „Era un generos și un om îndră-
gostit de tot ce este frumos. A făcut 
multe gesturi speciale, pe lângă cele 
legate de profesia sa de medic - dânsul 
a făcut modernizarea Spitalului «An-

ton Cincu» din Tecuci, unde a fost 
șef de secție și director o vreme – a 
susținut nenumărate acte de cultură, 
prin sponsorizarea unor volume, albu-
me, reviste. În cei 15 ani de existență, 
periodicul tecucean a adunat în jurul 
tinerei redacții nume și renume: aca-
demicieni, scriitori, poeți, jurnaliști, 
profesori, care au în comun dragostea 
pentru cuvântul scris, cu rost.

Ultima ediție a periodicului „Te-
cuciul literar-artistic”, ediția nr. 59, 
(serie nouă, anul 15), ne ilustrează un 
colegiu redacțional care are de veghe 
o triadă de academicieni: Mihai Cim-
poi, Nicolae Dabija (1948-2021), Vasi-
le Tărâțeanu, continuând cu prof. dr. 
Teodor Codreanu, prof. univ. dr. C.D. 
Zeletin (1935-2020), prof. dr. Mircea 
Platon, prof. dr. Lucia Olaru Nenati, 
prof. dr. Narcisa Florentina Boldeanu, 
prof. univ. Ștefan Munteanu, Liviu 
Ioan Stoiciu.

Cea mai recentă ediție a revistei 
„Tecuciul literar-artistic”, pe lângă ae-
rul patriarhal al urbei, aduce în centrul 
atenției - ca un fir roșu - un omagiu 
românului, poetului și militantului 
pentru drepturile Basarabiei înstrăi-
nate academician Nicolae Dabija. Fapt 
ilustrat și de coperta I, care îl surprinde 
la o activitate cultural-spirituală la Te-
cuci. Cu emoție, Eleonora Stamate re-
memorează amintiri petrecute la Tecuci 
și Chișinău cu academicianul Nicoale 
Dabija, numindu-l frate, „colaboratorul 
de aur, românul cu care România se fă-
cuse «mare», cel puțin cultural”. 

Un gând de veșnică amintire îi tri-
mite fratelui din țara de dincolo de 
Prut, astăzi, în „Patria Cerească”, și Tase 
Danăilă, în eseul: „De ce n-ai mai ră-
mas?”. Revista cuprinde și pagini de po-
ezie, semnate de poetul Nicolae Dabija.

Secțiunea, „In memoriam”, aduce 
în atenția cititorilor opera unorper-

sonalități care au slujit cuvântul scris 
cu noblețe și jertfă. Reținem: „Gri-
gore Vieru și «Crinii latiniei»”, sub 
semnătura scriitorului Adrian Dinu 
Rachieru, „Metacritica poeziei viere-
ne, în exegeza românească de sinte-
ză”, de Narcisa Boldeanu; „Ce scriam 
atunci, e ce voi simți mereu”, de Paul 
Blaj; „Însemnările unor călători stră-
ini din secolele XVI-XIX despre orașul 
Tecuci”, adunate de prof. Ștefan An-
dronache și o „Retrospectivă lirică”, 
de Constantin Doboș. În acest număr, 
scriitoarea și jurnalista Livia Ciuper-
că face portretul „călătorului printre 
cuvinte” - Nichita Stănescu, iar Petre 
Isachi ne explică despre „Rafinamen-
tul esteticii” la Nichita - „Îngerul cu o 
carte în mâini”, cum îl numește criti-
cul Alex Ștefănescu. De creația a lui 
Nichita Stănescu se ocupă și Petruș 
Andrei și Vladimir Radu, ajutându-ne 
să descoperim „Meșteșugul stihurilor 
românești”. „Expresiile celebre” ale 
umanității sunt explicate de scriitorul 
și jurnalistul Theodor Parapiru, autorul 
unui redutabil Dicționar de expresii 
celebre, iar subsemnata consemnează 
despre „Ultimaîntâlnire cu jurnalistul 
Radu Macovei”, ctitorul primului co-
tidian din România postdecembristă 
- ziarul „Viața liberă”- Galați. 

Pentru promovarea culturii și ca-
litatea cuvântului scris, pentru ținuta 
editorială, redacția „Tecuciul literar-ar-
tistic” a primit, în 2012, Premiul „Con-
stantin Buzdugan”, fondatorul perio-
dicului „Dunărea de Jos”- Galați, cu 
ocazia Zilei Culturii Naționale, ediția 
a VII-a. Au urmat alte distincții, în-
tre acestea le reținem pe cele oferite 
de Filiala Bacău a Uniunii Scriitorilor 
Români, în 2014 și Premiul „Sergiu 
Adam”, în cadrul Reuniunii Culturale 
„Alecsandriada”, în 2018.

Revista „Tecuciul literar-artistic” se 
pregătește de aniversarea celor 15 ani de 
activitate cu ediția cu numărul 60, aflată 
în pregătire. Motiv pentru care le dorim 
să aibă ani mulți înainte, cu inspirație și 
binecuvântare!

@ Maria STANCIU
coordonator al Filialei UZPR Galați

un omagiu doctorului 
Constantin Teodorescu 
(1939-2011), 
ctitorul publicației
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C âteva mii de știri, toate despre 
pandemie, COVID-19, mod de 
răspândire, restricții, vaccin. 

Mii de pagini de ziar, pline ochi doar 
cu coronavirus, ore întregi de așteptare 
după decizii și ordonanțe de urgență, 
după restricții și ridicarea lor. Sute de 
ore răsfoind site-uri străine pentru a 
afla cum se răspândește boala și cum e 
ea gestionată acolo. Ore întregi de cer-
cetat site-uri și platforme, de analizat 
date și comparat informații, zeci, sute 
de telefoane date la responsabilii din 
domeniu. Ore petrecute în centrele de 
vaccinare, dar mai ales mii de ore de 
discuții despre boala secolului. 

N-am numărat câte minute, câte 
ore pe zi am discutat doar despre co-
ronavirus, câte ziare am deschis doar 
cu știri pe temă, câte prime pagini de 
portal au fost ocupate aproape în tota-
litate cu informații legate de virus. Știu 
doar că, dacă la începutul pandemiei 
mi-am făcut probleme că nu e în regulă 
să avem trei, patru, cinci pagini (!) doar 
despre COVID-19, acum nici nu mi-ar 
trece prin cap să mai îmi fac griji că am 
deschis patru zile la rând cotidianul cu 
materiale pe această temă. 

A intrat în firescul lucrurilor să 
vorbesc despre COVID, așa cum ai 
vorbi în fiecare zi despre ce mănânci 
sau ce subiecte tari ai văzut/auzit/citit 
astăzi. Am devenit între timp, probabil 
noi toți, cei din presă, un fel de roboți 
COVID, „răspândaci” ai veștilor bune, 
dar mai ales prea puțin bune, ba chiar 
proaste, care aproape te invită să înjuri 
„mesagerul”.

A trecut un an și două luni de când 
țin legătura cu echipa de ziariști de la 
cotidianul „Jurnal arădean” și de la 
portalul de știri www.aradon.ro prin 
sute de ședințe pe zoom, un an și două 
luni în care am luat mii de decizii on-
line, departe de interacțiunea directă, 
citind reacțiile de pe fețele cuprinse 

doar în pătratele desenate pe laptopul 
meu, departe de modul în care eram 
obișnuiți să creăm, să „naștem” zia-
rul, să structurăm portalul, să lucrăm 
împreună. Un an și două luni de dis-
tanțare, la foc continuu, de lucru de 
acasă, aproape non-stop, de gândit și 
acționat sub amenințarea virusului, în 
fața laptopului și a chipurilor tot mai 
încercănate ale colegilor mei. Mai ni-
cio zi de pauză. Câteva ore de bucurie, 
câteva sărbători personale sau de grup, 
locale, sau naționale, ba chiar mondi-
ale uneori. Și zeci de mii de speranțe 
spulberate, săptămână de săptămână.

Au fost ore întregi de organizări și 
reorganizări, de strategii și planuri. A 
devenit un stil de viață. Trăim fiecare 
cu COVID în redacția de acasă, în ma-
șină, la conferințe, în cap și în suflet. 
Nu e o a doua realitate, e singura pe 
care o trăim de un an și două luni. E 
singura pe care încercăm să o schim-
băm cam tot de pe atunci. Cu mii de 
materiale despre COVID, cu mii de 
date prezentate, cu îndemnuri la pro-
tecție și vaccinare.

În schimb, liderii locali își duc viața 
fără COVID, fără virus, fără vaccina-
re, mai turnând asfalt pe o stradă, mai 
plantând un pom, mai măturând un 
trotuar, mai certându-se pe banii pe 
care i-au pierdut din cauza pandemiei 
altora. Trăiesc într-o altă lume, para-
lelă cu a noastră, în care probabil, la 

taclale, la liber (departe de viața oficială 
pe care o trăiesc printre micile proble-
me mari ale comunității), îi sfătuiesc pe 
oameni cu zâmbetul pe buze, așa cum 
au fost învățăți că trebuie în politică, 
și cu o fină ironie, dobândită tot din 
politică - de unde altundeva? - să nu 
creadă prea mult în anul și două luni 
pe care noi l-am trăit în pandemie.

Un an și două luni de știri la foc au-
tomat, de trăit printre decizii, ordonanțe 
și legi, toate despre COVID, scrise prin 
casele fiecăruia, conectați pe netul tu-
turor, zi lumină, zeci de ore de stat în 
piață alături de cei nemulțumiți de re-
stricții și alături de antivacciniști, un an 
și două luni de statistici și posibilități, și 
speranțe, și îndoieli, toate puse pe tava 
celor care încă n-au simțit pandemia.

În timp ce noi părem niște păpuși 
stricate, cu ochii căzuți înăuntru în 
spaima interioară creată de o boală mai 
mult inventată decât reală, mai-marii 
comunităților par relaxați. Ei calcă pe 
pandemie ca pe apă, fără să se ude, sau 
trăiesc cu frica băgată ca o cămașă în 
pantaloni, îndesată bine, ca să nu iasă 
cumva dacă încerci să te ții de bara din 
tramvai sau de mânerul din mașină. 
Toate, desigur, cu masca pe față, de un 
an și două luni.

T ezaurul omenirii este păstrat 
prin cuvântul scris. Fiecare ge-
nerație are de înfruntat în viaţă 

o mulțime de greutăţi și, atunci când 
privește în urmă, i se pare că vede în 
vremurile de odinioară un veac de aur 
în care problemele erau obișnuite, oa-
menii cumpătaţi, iar viitorul mai lumi-
nos, plin de speranțe. Viața își impune 
legile sale. Și, acum, să intrăm în su-
biect. Presa scrisă continuă să apară... 
Sunt jurnaliști care nu se tem să scrie în 
continuare. Căci în luna august a anului 
2003, am decis să pun bazele primului 
ziar din regiunea Sud Muntenia. Ast-
fel, ieșea de sub tipar primul număr al 
ziarului regional „Gazeta Munteniei”, o 
publicație periodică de informaţie social 
– economică. Ca să ţii pe piață un astfel 
de ziar îți trebuie reporteri care să bată 
în lung și în lat cele unsprezece judeţe, să 
găsească subiecte, să scrie articole, să le 
corecteze, să le pagineze. Îţi trebuie bani 
să-i plătești pe acești oameni.

Pentru că ei se mișcă care încotro, 
aleargă cu (sau fără) spor! Mai trebuie 
să le finanțezi deplasările, să cumperi 
hârtia, să plătești tipografia. Ziarul 
regional „Gazeta Munteniei” nu face 
politică. Greu de crezut că există așa 
ceva, dar e foarte adevărat! Apariția 
bilunară a ziarului, pe care l-am dorit 
o cale de comunicare, apropiere și in-
formare, reprezintă pentru mine un 
sentiment de mândrie și o mulțumi-
re sufletească că am contribuit, după 
putința mea, la informarea cititorilor, 
referitor la ceea ce s-a întâmplat (și se 
întâmplă) în regiunea Sud Muntenia 
și nu numai! Am pornit la drum cu 
un plan întemeiat pe valori personale 
și profesionale, având o imagine clară 
asupra destinației. E nevoie de foarte 
mult curaj pentru a face parte din gru-
pul jurnaliștilor independenţi, al căror 

condei este pus în slujba poporului.
Am înfiinţat o gazetă indepen-

dentă, bazându-mă pe solidaritatea 
oamenilor din jur, și pun întotdeauna 
în centrul micului meu mediu „omul”, 
ca o măsură a tuturor faptelor bune 
sau rele, după cum sunt mintea și su-
fletul fiecăruia. Timp de 19 ani, acest 
mijloc de comunicare în masă a cu-
noscut perioade bune, dar și de criză. 
De la înființare, ziarul regional „Gazeta 
Munteniei” a continuat să apară, fără 
întrerupere, până în ziua de azi. Una 
din sarcinile principale ale conducerii 
ziarului regional „Gazeta Munteniei” 
este constituirea, păstrarea și punerea 
la dispoziția utilizatorilor a unei colec-
ții cât mai complete de ediții regionale. 

Ziarul și-a propus să arate coordo-
natele în care poate fi realizată și difu-
zată astăzi o publicație bilunară inde-
pendentă de informaţie social – eco-
nomică. Viața aduce noutăți în acest 
domeniu. Această publicaţie a pornit la 
drum cu o echipă de jurnaliști cinstiţi, 
onești și incoruptibili, care prezintă 
adevărul și sunt credincioși în ceea ce 
privește promovarea valorilor naţiona-
le și general umane. Am o datorie către 
cititorii mei, fie mulți sau puțini, dar 
dragi sufletului meu și minții mele, de 
a le spune numai adevărul atâta timp 

cât ziarul regional „Gazeta Munteni-
ei” va fi prezent pe piață. Prin apariţia 
acestui ziar n-am făcut altceva decât să 
păstrăm echilibrul și neutralitatea, am 
dovedit cum se poate construi în Ro-
mânia o publicație iubitoare de adevăr, 
fără scandaluri politice, pornografie 
sau scene obscene de tot felul.

În cei aproximativ 19 ani de apariție, 
am scris despre nevoile comunităților 
rurale, despre dorințele gospodarilor, 
despre întâmplările mai importante din 
viața sătenilor, dar și orășenilor. Cât de 
frumoas se vorbește despre iubitorii de 
cântece! Și nu ne oprim aici! Oamenii 
cinstiți și cu bun simţ, ale căror păreri 
le-am prezentat în paginile edițiilor, se 
așteaptă să fie aduse unele îndreptări, 
unele îmbunătățiri în societate. 

Astăzi, în condiţiile unor tehnici și 
tehnologii avansate, a accentuării spo-
rite a spaţiului informaţional, ziarul 
regional „Gazeta Munteniei” a trebuit 
să se adapteze din mers, fiind necesare 
noi politici editoriale din perspectiva 
atât a conţinutului, cât și a formei, noi 
viziuni în ceea ce privește satisfacerea 
consumatorului contemporan.

Un an ºi douã luni de ºtiri Un an ºi douã luni de ºtiri 
în pandemieîn pandemie

Ziarul „Gazeta Munteniei”, Ziarul „Gazeta Munteniei”, 
important izvor de informaþie important izvor de informaþie 
contemporanãcontemporanã

DEZBATEREDEZBATERE

@ Adriana BARBU
„Jurnal arădean”

@ Florenț MOCANU
redactor șef al ziarului regional 

„Gazeta Munteniei”
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R ăbdare, acribie și o mare, mare 
dragoste pentru meseria căreia 
i-a închinat cea mai mare parte 

a vieții profesionale sunt cuvintele cu 
care descriu cel mai adecvat întreprin-
derea lui Ioan Bâscă, aceea de a aduna 
între aceleași coperți toate informațiile 
vechi și noi despre publicațiile și pu-
bliciștii din județul Alba.

De ce un Dicționar al presei din ju-
dețul Alba? Pentru câteva motive, ne 
spune Ioan Bâscă: rolul de pionierat al 
Blajului în presa română din Transilva-
nia, tradiția, contribuția presei la fiecare 
etapă a evoluției și devenirii românilor 
ardeleni, promovarea unor noi valori ale 
literaturii românești pentru că trebuie să 
spun, volumul „Presa Albei. Publicații, 
ziariști, publiciști. Dicționar alfabetic – 
fără sfârșit”, editura Unirea, Alba Iulia, 
2021 include toate publicațiile apăru-
te în județul Alba, fie că aparțin main 
stream-ului jurnalistic, sau sunt publi-
cații culturale, educaționale, științifice... 
și autorii lor. În plus, credincios cuvân-
tului tipărit, Ioan Bâscă a dorit un „un 
motor de căutare la îndemâna oricui, 
oricând și oriunde, fără pericolul unei 
căderi de sistem”. 

Vorbeam despre răbdare și acribie 
în alcătuirea dicționarului... da, pentru 
că Ioan Bâscă nu a „lăsat nicio piatră 
neîntoarsă” în căutarea informațiilor 
despre oameni, publicații, editori, por-
nind de la vechile colecții de prin muzee 
și terminând cu studierea monografii-
lor unor localități cât de mici dar care 
vreodată de-a lungul celor aproximativ 
170 de ani de existență a presei în jude-
țul Alba au avut o publicație locală sau 
chiar meteorică. Așadar avem în față un 
instrument util nouă, jurnaliștior, dar și 
istoricilor de astăzi și celor de mâine. 

„Presa românească din Alba își are 
începuturile în urmă cu mai bine de 170 
de ani. La Blaj, marele învățat Timotei 
Cipariu, edita pe 4 ianuarie 1847 Or-

ganul Luminărei, prima 
gazetă românească tipări-
tă cu litere latine, devenit 
în 1848 Organul Național, 
tribună de luptă pentru 
drepturile românilor ar-
deleni. Timotei Cipariu, 
întemeietor al ASTREI și 
Academiei Române, poa-
te fi considerat și părintele 
presei românești ardelene. 
La îndemnul și cu sprijinul 
său, George Bariț va edita 
Gazeta Transilvaniei, cea 
mai importantă publicație 
a românilor din Ardeal. Ea 
trebuia să apară, inițial, la 
Blaj, dar supravegherea 
strictă a orașului lumini-
lor și a patrioților români de aici a făcut 
imposibil acest demers. Tot la Blaj aveau 
să apară printre altele: Învățătorul Popo-
rului – prima gazetă populară; Econo-
mistul – prima publicație economică a 
românilor ardeleni, Musa română – pri-
ma revistă muzicală, ș.a. Dacă adăugăm 
la acestea Thalia română, a doua publi-
cație teatrală din Ardeal, apărută la Alba 
Iulia în 1909; nașterea la Aiud, în 1930, 
a revistei România literară; Cinema & 
Film – prima revistă de profil din Tran-
silvania (Alba Iulia 1923) și precizarea 
că ziarele Unirea (Blaj, 1891) și Alba 
Iulia (1 Decembrie 1918) sunt surse 
esențiale în cunoașterea celei mai mari 
realizări din istoria României – Marea 
Unire, înțelegem rostul acestui demers”, 
mai explică Ioan Bâscă. Pentru ce a ur-
mat și cum în privința jurnalismului și 
jurnaliștilor din județul Alba, avem la 
dispoziție 208 pagini dense.

Ioan Bâscă este istoric de pregătire, 
dar a fost colegul nostru la ziarul Uni-
rea, Alba Iulia mai mult de 20 de ani, 
înainte și după Revoluția din 1989, 
așa că a practicat, și de aceea înțelege 
perfect, jurnalismul sub și fără cenzu-

ră. Este membru al Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România și lucrarea 
sa este pusă și sub semnul uniunii. Nu 
este la prima apariție în volum, dintre 
titlurile apărute amintesc: Chestiunea 
zilei; Frunza memoriei sau memoria 
frunzei – dialog cu poetul Petru An-
ghel; Petrești – șapte milenii de istorie. 
Repere monografice; Alba o istorie în 
date; Cioca, sau duhul alergării etc. A 
obținut Medalia „Dimitrie Cantemir” 
a Academiei de Științe a Republicii 
Molddova pentru promovarea operei 
lui Mihai Eminescu, medialia „Mihai 
Eminescu a Congresului de Eminesco-
logie (chișinău), medalia „Recunoștința 
națională” a Congresului Spiritualității 
Românești, medalia „Emanoil Gopjdu 
a Universității din Oradea.

Promovăm și prin intermediul Re-
vistei UZPR această apariție editorială 
consacrată nouă, jurnaliștilor, și promi-
tem că, în momentul când vremurile și 
pandemia ne-o vor permite, vom orga-
niza și o lansare „în stil vechi”.

Jurnalismul ºi jurnaliºtii din Jurnalismul ºi jurnaliºtii din 
Alba, sub lupa opiniei publiceAlba, sub lupa opiniei publice

DEZBATERE

@ Anca DINICĂ 
coordonator al Filialei UZPR Alba

I ndicele mondial pentru libertatea 
presei din 2021, compilat de Repor-
ters Without Borders (RSF) / Repor-

teri fără frontiere, arată că jurnalismul, 
principalul „vaccin împotriva dezinfor-
mării”, este blocat complet sau parțial în 
73% din cele 180 de țări clasate de orga-
nizație. (rsf.org)

Indicele care evaluează anual situația 
libertății presei în 180 de țări și terito-
rii arată că jurnalismul, care este, fără 
îndoială, cel mai bun vaccin împotriva 
virusului dezinformării, este blocat total 
sau serios împiedicat în 73 de țări și con-
strâns în alte 59 care reprezintă împreună 
73% din țările evaluate. Aceste țări sunt 
clasificate ca având medii „foarte proaste”, 
„proaste” sau „problematice” pentru li-
bertatea presei și sunt identi-
ficate în consecință în negru, 
roșu sau portocaliu pe harta 
libertății presei mondiale.

Datele indexului reflectă 
o deteriorare dramatică a 
accesului oamenilor la in-
formații și o creștere a ob-
stacolelor în calea acoperirii 
știrilor. Pandemia de coro-
navirus a fost utilizată ca motiv pentru 
a bloca accesul jurnaliștilor la sursele de 
informații și la raportarea pe teren. Se va 
restabili acest acces când pandemia se va 
termina? Datele arată că jurnaliștilor le 
este din ce în ce mai greu să investigheze 
și să raporteze povești sensibile, în special 
în Asia, Orientul Mijlociu și Europa.

Norvegia este pe primul loc în index 
pentru al cincilea an consecutiv, chiar 
dacă mass-media sa s-a plâns de lipsa 
accesului la informațiile de stat despre 
pandemie. Finlanda și-a menținut pozi-
ția pe locul al doilea, în timp ce Suedia 
și-a revenit locul trei, pe care-l cedase 
Danemarcei anul trecut. Indicele 2021 

demonstrează succesul abordă-
rii acestor națiuni nordice către 
susținerea libertății presei.

Harta Libertății presei mondiale nu 
a avut atât de puține țări colorate în alb 
- indicând o situație a țării care este cel 
puțin bună, dacă nu optimă - din 2013, 
când a fost adoptată metoda actuală de 
evaluare. Anul acesta, doar 12 dintre cele 
180 de țări ale Indexului (7%) pot pre-
tinde că oferă un mediu favorabil jurna-
lismului, spre deosebire de 13 țări (8%) 
anul trecut. Țara care a fost eliminată de 
clasificarea sa „bună” este Germania. Zeci 
de jurnaliști au fost atacați de susținătorii 
credincioșilor extremisti și ai teoriei con-
spirației în timpul protestelor împotriva 
restricțiilor pandemice.

Europa și America (Nord, Centrală și 
Sud) continuă să fie cele mai favorabile 
continente pentru libertatea presei, chiar 
dacă America a înregistrat cea mai mare 
deteriorare a scorului său de încălcare 
regională (în creștere cu 2,5%). Europa 
a înregistrat o deteriorare considerabilă 
a indicatorului „Abuzuri”, cu acte de vi-
olență mai mult decât duble în Uniunea 
Europeană și în Balcani, comparativ cu o 
deteriorare de 17% la nivel mondial. Ata-
curile împotriva jurnaliștilor și arestările 
arbitrare au crescut în Germania, Franța, 
Italia, Polonia, Grecia, Serbia și Bulgaria.

Regiunea Europa de Est și Asia Cen-
trală s-a menținut pe poziția a doua până 

la ultima în clasamentul regional, parțial 
din cauza evenimentelor din Belarus, în 
care jurnaliștii au fost supuși unei repre-
siuni fără precedent în încercarea de a 
acoperi protestele masive de stradă ca 
răspuns la rezultatul contestat al alege-
rilor prezidențiale.

Indicatorul global al RSF - măsura 
sa la nivelului libertății mass-media la 
nivel mondial - este cu doar 0,3% mai 
mic în Indicele 2021 decât în 2020. Cu 
toate acestea, stabilitatea relativă din anul 
trecut nu ar trebui să abată atenția de la 
faptul că s-a deteriorat cu 12% deoarece 
acest indicator a fost creat în 2013.

Barometrul Edelman 
Trust din 2021 relevă un ni-
vel tulburător de neîncredere 
publică față de jurnaliști, 59% 
dintre respondenții din 28 
de țări spunând că jurnaliș-
tii încearcă în mod deliberat 
să inducă în eroare publicul 
raportând informații despre 
care știu că sunt false. În re-
alitate, pluralismul jurnalistic 

și raportarea riguroasă servesc la comba-
terea dezinformării și a „infodemiei”, in-
clusiv a informațiilor false și înșelătoare.

„Jurnalismul este cel mai bun vaccin 
împotriva dezinformării”, a declarat se-
cretarul general al RSF, Christophe De-
loire. „Din păcate, producția și distribuția 
acesteia sunt blocate prea des de factori 
politici, economici, tehnologici și, uneori, 
chiar culturali. Ca răspuns la viralitatea 
dezinformării transfrontaliere, pe platfor-
mele digitale și prin intermediul rețelelor 
sociale, jurnalismul oferă cel mai efici-
ent mijloc de a se asigura că dezbaterea 
publică se bazează pe o gamă diversă de 
fapte stabilite.”

2021 World Press Freedom Index
JURNALISMUL, „VACCINUL 
ÎMPOTRIVA DEZINFORMĂRII”, 
BLOCAT ÎN PESTE 130 DE ȚĂRI

@ Mădălina Corina DIACONU



„Despre jurnalism la modul serios. 
Știrile din perspectivă academică”

VOLUME  DE  REFERINȚĂ

L inda Steiner, de la Rutgers 
University, consideră că 
„Barbie Zelizer oferă servi-

cii enorme studenților și cărturari-
lor, cu această critică cuprinzătoare 
și extrem de convingătoare a litera-
turii din și despre jurnalism, atât ca 
proces, cât și ca practică, profesie și 
industrie. Zelizer face un pas înapoi 
pentru a analiza ceea ce știm despre 
știri și nu trage cu pumnul în a ară-
ta ceea ce nu știm”. 

Barbie Zelizer îndreaptă discur-
sul jurnalistic spre aspecte legate de 
disciplină, profesie, practică și feno-
men cultural. Câteva întrebări își 
caută răspunsul: „Cum au învățat 
oamenii de știință să conceptualize-
ze știrile, realizarea de știri, jurnalis-
mul, jurnaliștii și mass-media? Ce 
cadre explicative au folosit pentru 
a explora practica jurnalistică? Din 
ce domenii de anchetă s-au împru-
mutat pentru a-și forma ipotezele 
despre modul în care funcționează 
jurnalismul?” În „Taking Journa-
lism Seriously”, se susține cu seri-
ozitate ideea că oamenii de știință 
au rămas prea înrădăcinați în pro-
priile domenii disciplinare, rezul-
tând grupuri izolate de cercetare. 
De asemenea, se pledează pentru 
o realiniere a „modurilor” în care 
jurnalismul a fost conceptualizat în 
manieră tradițională și încurajează 

oamenii de știință să se gândească, 
din nou, la „ce este jurnalismul”, să 
reflecteze asupra motivului „cum/ 
de ce” îl văd astfel. 

Cu privire la jurnalism: An-
chetă și  Academie. Cartea se des-
chide cu un „motto”, aparținând 
lui Gaston Bachelard: „Orice lu-
mină proiectează umbre”. Jurna-
lismul este cel mai apreciat atunci 
când se transformă într-un feno-
men non-jurnalistic. De pildă când 
Ernest Hemingway a lucrat ca re-
porter pentru Kansas City Star, To-
ronto Star și alte ziare, în anii 1920, 

experiențele sale jurnalistice au 
fost văzute ca o „ucenicie” pen-
tru munca sa ulterioară, iar scri-
erile sale au fost respinse ca fi-
ind „doar jurnalism”. Dar când a 
transformat părți din același ma-
terial textual în ficțiune, au fost 
recunoscute ca literatură - canoa-
ne literare –  continuând să se fo-
losească în întreaga lume literară 
și jurnalistică. 

Definirea jurnalismului. 
Acest prim capitol, abordează as-
pecte privitoare la diferitele mo-
duri de înțelegere a jurnalismului. 
S-ar putea crede că academicienii, 
educatorii jurnalismului și jurna-
liștii înșiși vorbesc despre jurna-
lism aproximativ în același fel, cu 
toate acestea, definirea „jurnalis-
mului” nu este, de fapt, consen-
suală. Mai degrabă, atunci când 
este invocat cadrul de referință, 
termenul dezvăluie multe despre 
cei care îl invocă - fondul lor, edu-
cația, experiența, plasarea în aca-
demie, pentru a numi doar câteva. Res-
pectarea aspectelor sociale ale anchetei 
are o relevanță deosebită pentru studiul 
jurnalismului. Definirea jurnalismului, 
așadar, reiese din cunoștințele tacite și 
strategiile interpretative pe care oamenii 
le împărtășesc atunci când se gândesc la 
jurnalism ca la un fenomen. 

Sociologie și jurnalism. Se știe, jur-
nalismul „social” are anume particu-
larități. Astfel că discutarea „anchetei” 
sociologice a jurnalismului, după cum 
se arată în această parte de volum, este 
la fel ca și cum „a discuta domeniul jur-
nalistic fără cadru”. Această paradigmă 
a cercetării jurnalistice - cu accent pe 
oameni, interacțiuni modelate, orga-
nizații, instituții și structuri - este stan-

dardul continuu împotriva căruia a fost 
evaluată multă cercetare în jurnalism, 
în măsura în care existența cadrului a 
devenit în mare parte invizibilă. 

Istorie și jurnalism. În capitolul de 
față, printre punctele analitice, se spune 
că cercetarea istorică conferă profunzime 
temporală studiului jurnalismului. Abor-
dând o gamă largă de probleme legate 
de aplicare a ceea ce este cunoscut sub 
denumirea de „perspectiva istorică”, isto-
ria plasează jurnalismul într-un context 
prin care dimensiunile sale, aparent ine-
xplicabile, se reunesc într-un cadru făcut 
mai sensibil prin evoluție, cronologie și 
un anumit grad de cauzalitate. 

Științe politice și jurnalism. În 
comparație cu alte puncte de vedere 
științifice despre jurnalism și practi-
ca jurnalistică, se apreciază, în acest 
capitol, perspectiva decisiv normati-
vă oferită de majoritatea savanților 
în științe politice. Apărut sub rubrica 
„cercetare interesată”, acest domeniu 
examinează, de obicei, jurnalismul 
printr-un interes personal în lumea 
politică. În mare parte preocupat de 
funcționarea optimă a sistemului po-
litic, bazat pe  jurnalism, considerați-
ile sale derivă din așteptările de lungă 
durată, cu privire la mass-media, știri, 
și care acționează în democrații ca un 
al patrulea „domeniu”. 

Analiză culturală și jurnalism. 
„Lumea” știrilor, abordată aici, în-
seamnă mai mult decât coduri de 
acțiuni profesionale sau aranjamen-
te sociale ale reporterilor și editorilor, 
ea este privită în analiza culturală a 
jurnalismului ca preocupare primor-
dială artistică și creativă, având în ve-
dere spectrul larg la care se referă o 

„cultură înaltă”: literatură, arte vizuale, 
muzică, cinematografie, teatru și core-
grafie, fotografie, arhitectură și design.

Luând în serios jurnalismul. Pe 
măsură ce începem secolul 21, se arată 
în ultima parte a volumului, jurnalismul 
poate fi privit ca un „dezacord”, o ati-
tudine instabilă în imaginația publică. 
Printre altele, se dau câteva exemple de  
„știri”, apărute în cele mai neașteptate 
locuri. Este din ce in ce mai nepotri-
vit pentru jurnaliști, să ia „notă” pur și 
simplu de ceea ce nu merge și să spere 
că societatea va crea legi mai bune sau 
va oferi un control mai eficient. 

@ Cristina SAVA

Câteva „note” apreciative ne determină să aflăm 
cât de magistrală este critica aplicată de Barbie 

Zelizer în volumul „Taking Journalism Seriously 
News and the Academy” 1 (Sage Publications, Inc, 

California)  -  „Despre jurnalism la modul serios. 
Știrile din perspectivă academică”2, apărut în 

Editura Polirom.

Volumul este 
conceput pentru 

studenți și absolvenți 
de cursuri avansate 

în jurnalism și 
studii de jurnalism, 
după cum este de 

interes și pentru 
savanți, universitari 

și cercetători 
din domeniile 
jurnalismului, 

comunicării, studiilor 
media, sociologiei și 

studiilor culturale.
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1 http://sk.sagepub.com/books/taking-journalism-seriously
2 https://www.librarie.net/p/68458/despre-jurnalism-la-modul-serios-stirile-din-perspectiva-academica



VINCENȚIU BABEȘ – 200
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Ilustru ziarist, avocat, dascăl, 
om politic, unul dintre cei 
doi fondatori bănățeni ai 
Academiei Române, 
neînfricat luptător național 
pentru cauza românilor din 
Banat și Transilvania

Î nainte de a fi un reputat avocat, îna-
inte de a fi un mare om politic, îna-
inte de a fi un dascăl devotat, înainte 

de a fi unul dintre cei doi fondatori ai 
Academiei Române1, Vincențiu Babeș 
a fost un mare gazetar, care a creat, în 
redacția „Albina” de la Viena, apoi de la 
Pesta, o veritabilă școală de jurnalistică, 
netezind, în acest fel, calea spre apariția 
presei în limba română în Banat2. 

S-au împlinit 200 de ani de la naște-
rea lui Vincențiu Babeș. S-a întâmplat 
în 1821, în localitatea Hodoni3. Unele 
date istorice incerte susțin că localita-
tea ar fi fost înființată în jurul anilor 
1770-1780 de familiile românești din 
Sânandrei, care au fost obligate de auto-

ritățile imperiale să părăsească localita-
tea în favoarea coloniștilor germani. În 
fruntea românilor se găsea Iacob Babeș, 
urmaș al unor ardeleni stabiliți în Banat 
cu mulți ani înainte, care era ceva mai 
avut și avea un anumit respect în rân-
dul consătenilor. Pe de altă parte, alte 
izvoare, susțin ipoteza unui alt început 
al satului, care ține de secolele din urmă 
ale evului mediu4.

George Cipăianu, profesor emerit și 
reputat cercetător științific, aplecându-se 
cu atenție, cu ani în urmă, asupra perso-
nalității lui Vincențiu Babeș, susține că 
viața lui Iacob Babeș a fost marcată de 
mai multe întâmplări dureroase, care au 
determinat, ca între gospodarul din Ho-
doni și urmașii acestuia să nu existe nici 
o legătură de sânge, ci doar de nume. Iată 
cum explică reputatul istoric aceste stra-
nii întâmplări: „Un destin vitreg pare a-l 
fi urmărit pe Iacob Babeș. Ținea cu orice 
preț să nu-i dispară numele, dar unicul 
său fiu, Pavel, muri fără să lase copii. Așa 
stând lucrurile, îl adoptă în 1801 pe învă-
țătorul Dumitru Iancu 

Maldea, care tocmai terminase cursurile 
preparandiei sârbești din Timișoara, și îl 
însură apoi cu Ruja Crîșmariu, văduva 
fiului său, Dumitru Babeș nu a avut nici 
el copii. Neresemnat, tatăl său adoptiv îl 
înfie atunci pe Grigore Călușer, fiul Rujei 
din prima ei căsătorie cu Ioan Călușer 
din Moșnița. Această a doua adopțiune 
s-a petrecut în anul 1813. Iacob Babeș 
a avut în sfârșit bucuria de a i se naște 
doi nepoți, fiii 
lui Grigore Ba-
beș și al Anna, 
cu care acesta se 
căsătorise. Pri-
mul dintre copii 
a fost Vincențiu, 
născut în 1821, 
la 1 ianuarie, ce-
lălalt Isaia. Prin-
tr-un capriciu 
al hazardului și 
datorită insis-
tenței bătrânului 
Iacob Babeș, fiul 
lui Grigore Că-
lușer din Moș-
nița a ajuns să se 
numească Babeș, neavînd de fapt vreo 
legătură de sânge nici cu Iacob Babeș și 
nici cu bunicul său adoptiv, Mitru Babeș, 
soțul bunicii lui, Ruja”5.

Desigur, aici trebuie să aducem câ-
teva lămuriri vizavi de data la care s-a 
născut Vincențiu Babeș. Este interesant 
că în literatura de specialitate nu se fo-
losește data reală a nașterii lui Vicențiu 
Babeș (1 ianuarie), așa cum rezultă și 
din Matricola Botezurilor din Hodoni, 
poziția 236, ci ziua de 21 ianuarie6. 
Explicația are două conotații: 1. În 2 
ianuarie s-a săvârșit miruirea noului 
născut și atunci, poate din grabă, s-a 
pus un 2 în față, rezultând cifra 21. 2. 
Pură neglijență, textele chirilice erau 
greu de descifrat.

Copilăria lui Vincențiu Babeș nu a 
fost una fericită, dar, este de reținut că a 
avut în preajmă, întotdeauna, rude gri-
julii. Anii dintâi i-a petrecut în Hodoni, 
dar și în satele învecinate sau mai înde-
părtate la rude ale familiei sale. După 
propria-i mărturisire, a cutreierat satele 
bănățene de la Igriș până la Coștei, Chi-
șoda, Utvin, Beregsău, Calacea, Murani, 
Jadani (azi Cornești – n.n.), Remetea 
Mare, Urseni7.

Școala primară o începe în Hodoni, 
în 1926, și învață aici până în 1830. Din 
acest an și până în 1831, îl găsim elev 
în Timișoara, într-o școală sârbească. 
Apoi, în următorii doi ani, urmează o 
școală germană din același oraș. Între 
1833-1839, parcurge șase clase de gim-
naziu la început în Timișoara apoi la 
Carloviț. Studiile medii cu cele două 
clase de liceu, socotite, la acea vreme, 
„științifice”, le finalizează la Seghedin, 
între 1839-1841.

Cât privește anii de început de școală, 
se cuvine să aduc o îndreptare, pentru a 
păstra adevărul istoric. Regretatul Aurel 
Cosma junior, de altminteri un reputat 
istoric al presei bănățene, afirma, într-o 
importantă lucrare, că bătrânul Mitru 

Babeș era un cărturar al timpului 
(învățător – n.n.) și avea legături 
de prietenie cu fabulistul Dimitrie 
Țichindeal, care era atunci preot 
în comuna Becicherecu Mic, și 
cu pedagogul Mihai Roșu din Ja-
dani, iar la insistențele acestora 
l-a dus pe Victor Babeș, la Ti-
mișoara, la școala românească, 
care funcționa pe lângă biserica 
Sf. Ilie din Fabric, cu gândul ca 
să-l facă preot în satul său na-
tal.Afirmația nu corespunde 
realității pentru simplul motiv 
că Dimitrie Țichindeal muri-
se cu trei ani înainte de naș-

terea copilului9.
După finalizarea 

studiilor liceale, tână-
rul Vincențiu Babeș 
urmează, după pro-
priile declarații, între 
1841-1843, cursurile 
„pedagogice-teolo-
gice”10 la seminarul preparandiei 
de pe lângă episcopia Aradului, în 
fapt o modestă școală de preoți, 
care pregătea, deopotrivă, și învă-
țători. Apoi, tot după spusele lui 
Babeș, studiază dreptul11, timp de 
doi ani, la Universitatea din Pesta, 
între 1843-1845.

Își încheie studiile, tot după 
propriile declarații, (și în acest 

context sunt păreri diferite), în iulie 

1848, în plină revoluție, când trece cu 
bine examenul de capacitate, numit la 
acea vreme, „rigorosul”, care acordă 
deplina competență profesională ab-
solvenților facultății de drept.

@ Conf. univ. CS II dr. Ioan DAVID
Membru UZPR

Fotografii: colecție personală, 
Victor POPA, membru UZPR

Note:
1. Cel de-al doilea fondator bănățean al Academiei Române a fost Andrei Mocioni.
2. Față de celelalte provincii istorice, în Banat, presa în limba română a apărut extrem de târziu, 
la circa cincizeci de ani distanță. Prima publicație scrisă în străbunul grai a apărut la Timișoara, 
în 1874.
3. În prezent, face parte din comuna Satchinez.
4. Prima mențiune documentară a localității Hodoni este din 1480.
5. George Cipăianu, Vincențiu Babeș, Ediția a II-a îngrijită și prefațată de acad. Păun Ion Otiman, 
București, Editura Academiei Române, 2015, p. 11-12.
6. „S-a născut pruncul parte bărbătească în luna ianuarie, ziua 1 a anului de mai sus. Tatăl prun-
cului, Grigore Babeș, mama Anna, locuitori ai satului Hodoni […] și s-au dat pruncului numele 
Vichentie, nașul lui a fost Ion Miloș”. (vezi G. Cipăianu, op. cit., p. 178.
7. Apud, George Cipăianu, op. cit., p. 12
8. Dr. Aurel Cosma junior, Istoria presei române din Banat, ediție îngrijită și tabel cronologic de 
Ioan David, Timișoara, Editura David Press Print, 2012, p. 50.
9. George Cipăianu, op.cit., p. 12.
10. În Isoria Școalelor Normale (Preparandiei) și a Institutului Teologic Ortodox Român din 
Arad, 1922, T. Boțiș, la pag. 381, afirmă că perioada de studii a lui Vincențiu Babeș la seminar 
era între anii 1842-1844.
11. Octavian Metea socoate că Vincențiu Babeș ar fi făcut studiile de drept în paralel cu cele teologice.

Ilustre personalități ale presei românești

Preparandia din Arad, una dintre școlile 
pe care le-a frecventat Vincențiu Babeș

Vincențiu Babeș, la vârsta deplinelor visuri

Casa în care s-a născut Vincențiu Babeș, 

din pământ bătut, acoperită cu trestie
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S
criam în urmă cu cinci ani des-
pre crainicul copilăriei mele și a 
celor aflați azi la vârsta deplinei 
maturități, care duce și aduce 

cu sine în spațiul public o impresionantă 
activitate jurnalistică, 
încadrabilă într-o serie 
de exigențe analitice 
mediatice. 

Cu aceeași emoție 
care mă încearcă și acum, nu 
neapărat că suntem din nou 
la ceas aniversar, Doru Dinu 
Glăvan a împlinit pe 7 iunie 
(n. 7 iunie 1946 la Timișoara) 
75 de ani, Reșița avea să devină un reper 
sonor de referință. Celebratul nostru se 
îndrepta mai hotărât ca niciodată spre 
chemarea de a se dărui necondiționat unei 
profesii care clădește convingeri, promo-
vează adevăruri și înnobilează sensibilităţi 
umane. 

Începând cu anul 1995, Doru Dinu 
Glăvan inițiază la Reșița, în calitate de 
co-fondator, Fundația Radio Caraș-Se-
verin. Același Om de presă devine, un an 
mai târziu, ctitorul postului Radio Româ-
nia Reșița care primește statut oficial de 
post public local al Societății Române de 
Radiodifuziune. „Radio Reșiţa, Dragostea 
Mea!” ajunge cel mai important post regio-
nal de radio, cu o impresionantă audiență, 

acoperind județul Caraș-Severin și părți 
importante din județele limitrofe, teritoriile 
locuite de români în Voivodina și pe Valea 
Timocului. Adresându-se unei populații de 
două milioane de locuitori, grila de pro-

grame devine flexibilă și adaptabilă la cele 
mai pretențioase cerințe. 24 de ore din 24, 
nevoile ascultătorilor se diversifică. La fel, 
și visurile inițiatorului. 

Este momentul propice de înființare a 
mai multor subredacții – studiouri (Po-
iana Rusca la 700 m altitudine, studioul 
„Roman” la Băile Herculane), chiar și în 
afara județului Caraș-Severin. Mai mult, 
Doru Dinu Glăvan reușește să încheie 
contracte de colabora-
re cu Radio Zrenjanin 
din Voivodina–Serbia și 
Radio Tlaxcala-Mexic. 
Proiectul transfrontalier 
Phare CBC – Cuvântul 
fără frontiere aduce drept 

beneficiu amenajarea unui Centru Multi-
media pentru Europa Centrală și de Est. Se 
creează prilejul ca vorbitori de ucraineană, 
sârbă, maghiară, germană, rromani, croată, 
slovacă, cehă să aibă emisiuni și în limbile 

lor materne. 
Mărturie a 

dăruirii sale ră-
mâne declarația, 
adresată în pra-

gul pensionării colegi-
lor săi reșiţeni, după 44 
de ani de activitate la 
Postul regional Radio 
Reșiţa, al cărui fondator 

rămâne: „Este greu să te desparţi de această 
meserie extraordinar de frumoasă pe care 
am purtat-o cu onestitate și decenţă și am 
primit înapoi, prin intermediului radiou-
lui public, o binemeritată recunoștinţă din 
partea ascultătorilor. Deși mă pensionez, 
voi rămâne o persoană activă, permanent 
cu sufletul și gândul la radio”. Și așa a ră-
mas. 

Aveam să-l cunosc în urmă cu opt ani, 

la București, când m-a invitat să particip 
la prima (10 decembrie 2013, la Teatrul 
Mignon din București) dintre acum tra-
diţionalele Serate „Eminescu, jurnalistul” 
pe care Uniunea Ziariștilor Profesioniști 
din România (UZPR) le organizează lunar. 
S-a jucat atunci piesa de teatru „Interviu cu 
Mihai Eminescu” aparţinând scriitorului 
și jurnalistului Miron Manega. Era startul 
unor întâlniri și dezbateri publice în care 

articolele eminesciene din ziarul „Timpul” 
și opera sa per ansamblu continuă să sus-
cite polemici și astăzi.

Cu o ţinută atletică, extrem de implicat 
în organizare, politicos, decent în spaţiul 
public, aș spune fermecător, președintele 
UZPR m-a impresionat din prima clipă. În-
cepusem să comunicăm fără părtinire des-
pre orice subiect ce implica rolul presei în 
societatea românească. Firesc, UZPR avea 
să devină curând și familia mea, iar Doru 
Dinu Glăvan un vivace și neobosit partener 
de dialog. De atunci, proiectele Uniunii au 
devenit proiectele noastre, vreme în care 
nici încercările nu s-au ținut la distanță. 
Le-am depășit și le vom depăși, oricât de 
încurcate par uneori ițele jurnalistice. 

Acum cinci ani aveam un regret, și 
anume că nu reușisem să-i așez în braţe 
darul pe care-l merita: un volum aniversar. 
Ei bine și acum, cinci ani mai târziu, este 
la fel de binevenit. Fiindcă există oameni 
care merită și trebuie să fie omagiaţi. Un 
act de cinstire, un gest simbolic, un buchet 
de garofiţe…

Minunat Om, reputat 
jurnalist, îndrăzneţ lider, 
spirit întreprinzător, mana-
ger abil, începutul lunii cire-
șar devine un excelent prilej 
de a ne bucura de prezenţa 
unui om de radio cu o cari-

eră impresionantă. Peste 55 de ani, fiindcă 
nu uităm și cei 6 ani de activitate la Radio 
Timișoara. Original prin cutezanţa viziunii, 
reușește să îmbine cu ușurinţă și profesio-
nalism pasiunea pentru radio cu cea pen-
tru sport. S-a dedicat prioritar disciplinelor 
olimpice - atletism, gimnastică, nataţie -, 
comentând pentru români de la campio-
natele naţionale (copii, juniori și seniori), 
Jocurile Balcanice, Campionatele Europene 
și Mondiale, până la Jocurile Olimpice. A 
servit, cu aceeași dăruire și pricepere, presa 
scrisă și cea audiovizuală, fiind recunoscut 
ca un frenetic și entuziast jurnalist, preţu-
ind viaţa și oamenii. 

Într-un apogeu al carierei a fost (re)
ales președinte al Uniunii Ziariștilor Pro-
fesioniști din România, dovedindu-și cu 
prisosinţă atașamentul și grija față de co-
legii de breaslă. După nouă ani de mandat 
reușește, în sfârșit, să aducă jurnalismului 
recunoașterea, de către autorităţi, a calităţii 
de creaţie. Un lucru fundamental pentru 
întreaga breaslă, apreciată ca atare. De-a 
lungul impresionantei sale activități a fost 
distins cu zeci de premii și diplome indi-
viduale și colective, rămânând o voce dis-
tinctă în jurnalismul românesc. 

La mulţi ani, 
domnule Președinte! 

La mulţi ani, drag prieten! 

C
âți dintre noi nu au trăit sen-
timentul de a schimba fie și 
câteva vorbe cu o persoană pe 
care o văd prima oară? Ei bine, 

acest sentiment mi l-a tre-
zit Roxana Istudor, când 
am văzut-o pentru întâiași 
dată la Râmnicu Vâlcea. 
Era 4 martie 2016, cu o zi 
înainte de Adunarea Generală a 
Uniunii Ziariștilor Profesioniști 
din România (UZPR). Ziariști 
veniți din toată țara în pragul 
unor noi alegeri. La un moment 
dat aveam să zăresc o siluetă de-
licată de femeie, retrasă strategic. A fost cli-
pa când mi-am dorit să aflu ce se ascunde 
în spatele acelei priviri analitice, discrete, aș 
spune, de o neobișnuită seninătate.

Curiozitatea mea avea să fie pe deplin 

satisfăcută abia a doua zi, după ce toate 
aveau să intre într-o firească normalitate 
post electorală. În fața mea se afla o femeie 
care năzuia, suferea și trăia din scris. De 

când era copil. Și cum ar fi putut alege un 
alt drum, când în jurul ei se afla nimeni 
altul decât Mircea Micu?! Roxana Istudor 
avea să crească fascinată de munca de pre-
să pe care unchiul ei i-o dezvăluia. Același 

Mircea Micu pe care mulți dintre actualii 
publiciști l-au avut drept mentor.

Celebrata noastră îmbină condeiul jur-
nalistic cu cel liric înmuiat în călimara pli-

nă de tainice emoții. 
De la articole de pre-
să, cronici plastice, 
cronici de teatru la 
versuri subtile, de-

licate așa cum îi este și 
surâsul. Versurile melo-
diei „Cerceii tăi”, cântată 
de fosta trupă de muzică 
rock Krypton, aveau să 
fie o încununare a peni-

ței sale poetice.
A scris la publicațiile „Timpul” și „Di-

mineața”. Și, de ani buni, la „Ultima oră” și 
la „Balcanii și Europa” și de câtiva ani ne-
am unit forțele la revista UZPR. Decența 

profesiei pe care a îmbrățișat-o acum un 
sfert de veac în urmă impresionează prin 
familiaritatea cuvântului scris, dovedind 
o personalitate aparte. Este o misiune pe 
care o onorează cu har și profesionalism, 
rămânând loială crezului din sufletul ei 
aureolat de amintirea unchiului ei, scrii-
torul și jurnalistul Mircea Micu. 

Mai mult, „salutul de confrate” al lui 
Lucian Avramescu în Cuvântul înainte la 
cel de-al doilea volum de versuri, „Mier-
curi fără zei”, confirmă menirea Roxanei 
Istudor de a scrie: „Cazna de a trăi, ca 
mulţi dintre noi, din scrisul jurnalistic nu 
este o piatră de moară atârnată de peniţa 
poetului/poetesei”. Plăcută, cu un condei 
jurnalistic matur și îndrăzneț, Roxana Is-
tudor are un magnetism aparte la cei 55 
de ani pe pe care i-a împlinit pe 9 iunie (n. 
9 iunie 1966, la București), zi în care ne 

omagiem și eroii neamului. Un minunat 
prilej de a-i dărui, fie și virtual, o floare 
acestei Doamne care prețuiește adevărul 
și bunul simț.

Roxana Istudor dovedește cu fieca-
re text abia terminat pe care-l trimite în 
spațiul public un spirit cerebral, coerent, 
solidar cu vocea familiei căreia îi apar-
ține, Doru Dinu Glăvan. Știe și simte că 
rolul Uniunii este acela de a susţine lupta 
pentru păstrarea conștiinţei naţionale. Cu 
adevărat, este un necesar liant între ge-
nerațiile breslei jurnalistice. Într-o vădită 
ascensiune, cert rămâne un lucru: dacă e 
de scris, atunci acolo este locul potrivit 
pentru Roxana Istudor. 

La mulţi ani, minunată Doamnă! 
La mulţi ani, dragă prietenă!

ANIVERSANIVERSĂĂRIRI

– dăruit cu credință 
profesiei de jurnalist –

– o dovadă de 
asumare jurnalistică –

DORU DINU GLĂVANDORU DINU GLĂVAN

ROXANA ISTUDORROXANA ISTUDOR
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S
unt, cred, puţini dintre cei tre-
cuţi de 40 de ani care să nu fi 
auzit vocea inconfundabilă a 
unuia dintre cei mai plini de ati-

tudine jurnaliști români, Miron Manega. 
Deținător al argumentului 
potrivit ce devine un sti-
mulent pentru dezbateri, 
verbul acestuia răzba-
te dincolo de zidurile 
spiritelor alterate. An-
grenat în adevărul so-
cietății românești, cel 
azi aniversat rămâne 
la cârma adevărului. 
Și cum niciodată nu este un singur ade-
văr - depinde din ce unghi privești, nu-i 
așa? - Miron Manega, înainte de a-l adu-
ce spre știința publicului, se informează, 
face conexiuni transdisciplinare, prezintă 
fațete noi și ia poziții. 

Cred că patima și curajul pentru ade-
văr, acestea m-au ținut aproape de Mi-
ron. Că este declanșator de valuri, singur 
o afirmă în „Însemnări de sertar”: „Am 
creat valuri în jur încă înainte de a veni 
pe lume (...) M-am născut ca nelumea, 
cu picioarele înainte. Adică am intrat în 
viaţă așa cum te duci în moarte. O fi vreo 
semnificaţie, în venirea asta, a mea, pe 

lume, ciudată, nefirească, cine știe?”
Aveam să-l cunosc în urmă cu opt 

ani la București, când Doru Dinu Glă-
van, aș spune, de câțiva ani, vocea breslei 
jurnalistice, m-a invitat să particip la 

prima dintre acum tradiţionalele serate 
„Eminescu, jurnalistul” pe care Uniu-
nea Ziariștilor Profesioniști din România 
(UZPR) le organizează lunar (10 decem-
brie 2013, la teatrul Mignon din Bucu-
rești). Se juca piesa de teatru „Interviu 
cu Mihai Eminescu” semnată de Miron 
Manega. Se dăduse startul unor întâlniri 
și dezbateri publice în 
care articolele eminesci-
ene din ziarul „Timpul” 
și opera sa continuă să 
suscite polemici și as-
tăzi. Era începutul unor 
dialoguri lirice în care se 

împreunau lumina și întunericul înspre 
biruire: „mai hămesi-vei aici, unde lumi-
na se desparte de sine / întru aceeași lu-
mină pe care o am cântat întunericului? 
// și ochiul tău jumătate cenușă, jumă-

tate izvor / se va face prin 
moarte vreuna din ele?// 
sau: țipătul sfâșiind ute-

rul lumii / al întâiului 
născut cântec de slavă 
/ te va izbăvi de căde-
re? // ascultă! mugetul 
bucuriei înjunghiate 
/ - pentru a câta oară? 
- pe tipsia amurgului / 

se revarsă spre tine din toate oglinzile 
// ci nu ți-e dat să te îneci încă! // până 
nu ispăși-vei restul măririi păcatului / 
mâinile tale vor mai gâtui albul hulubelor 
/ și până când malul dinspre umbră al 
curgerii tale / nu va-nceta să se surpe / 
vei mai zăbovi în mișcătoarea statornicie 
a nisipurilor! // adevăr, adevăr grăiesc 

umbrei: / vei fi blestemul și slava dintâi/ 
a ultimei torțe.” (poezia Osândă).

Cu o ţinută atletică, extrem de impli-
cat în organizare, politicos, decent dar 
aprig în spunerea sa publică, seducător, 
Miron Manega impresionează de la pri-
mul salut. Da, Dumnezeu l-a înzestrat 
cu o voce care te salvează de inhibiții. 

Începusem să comunicăm de parcă ne 
cunoșteam de când lumea. Firesc, Uniu-
nea Ziariștilor Profesioniști din România 
avea să devină familia noastră, iar Miron 
un prieten pe viață. De atunci, avem un 
dialog constant, despre subiecte incredi-
bile (de la Eminescu, cronicarul conser-
vator, la femeile din viața lui Brâncuși, 
universul metaforic al lui Cezar Ivănescu 
și câte și mai câte). Cu Miron, dacă te ține 
mintea, nu ostenești niciodată! Miron nu 
obosește, Miron se reinventează.... 

Excepțional Om, jurnalist integru și 
neutru, obsedat de etica meseriei, perti-
nent, vizionar, cultivat, nearogant, spirit 
întreprinzător de oltean, cu vădit talent 
literar, Miron Manega fascinează la fel și 
la cei 65 de ani pe care-i împlinește pe 27 
iunie (n. 27.06.1956, la Craiova). Un prilej 
care, dincolo de măști, nu trebuie să împie-
dice bucuria de a-i fi prin preajmă acestui 
creator ce cutează să rămână cu atitudine. 

Ideea centrală care răzbate din evoca-
rea prezentă este aceea că nu 
există jurnalist ideal. Există, 
însă, jurnalist idealist care 
se pune în slujba oamenilor, 
fără vreo așteptare anume. 
De ce? Poate din dorința de 
a-i ajuta să înțeleagă când, 

unde și de ce și-au pierdut încrederea în 
dorința statului de-a le face bine și în care 
presa, măcar o parte din ea, are la capitolul 
relevanţă o voce ce trebuie să-i ghideze pe 
calea schimbării pozitive. Exact asta face 
Miron. Rămâne pedagogul, îndrumătorul 
și aliatul celor mai puțini norocoși.

Într-un apogeu al carierei a fost și este, 
dincolo de purtătorul de cuvânt al Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România, ata-
șat și grijuliu față de colegii de breaslă, un 
„ispravnic de concept” jurnalistic. Este, de 
asemenea, inițiator și coordonator al plat-
formei culturale CERTITUDINEA (www.
certitudinea.ro), ca și al revistei print bilu-
nare CERTITUDINEA, apărută în 2017. 
O prezență vie în casele și inimile noastre, 
CERTITUDINEA rămâne semnalul lo-
comotivei jurnalistice cu aburii nostalgiei 
presei de odinioară. Fiindcă Miron Manega 
reușește să facă din fiecare produs scos pe 
piață, un brand al cutezanței și profesiona-
lismului aflat, adesea, la limita supraviețu-
irii. Mă bucur că Asociația ArtVerba, pe 
care am înființat-o în anul 2008, a devenit 
amfitrioana publicației CERTITUDINEA. 
Proiectele comune nu întârzie să apară. 
Energie să avem... 

La mulţi ani, drag Prieten! 

P
e 29 aprilie (n. 28 aprilie 1941 în 
comuna Podu Turcului, judeţul 
Bacău) Dumitru Marin, unul 
dintre cei mai temerari, impli-

cați, empatici, solidari, dedicați jurnaliști 
vasluieni pe care istoria îi va păstra în 
filele ei, a împlinit 80 de ani. 
O vârstă ce impresionează 
de la simpla rostire, până 
la îmbucurarea ducerii la 
bun sfârșit a unor proiec-
te ce ar invidia pe oricare 
dintre noi, dăruiți presei?! 

Profesorul, așa cum îi 
place să i te adresezi, este 
la fel de impunător și azi. 
Un octogenar vivace, in-
spirat și prolific, calități care i-au adus 
nu doar recunoaștere națională dar și 
colaborări cu personalități jurnalistice 
internaționale. A înființat, în data de 24 
decembrie 1990, primul post de televi-

ziune din Moldova (TV Vaslui), primul 
post de radio din Vaslui (Unison Radio 
Vaslui) în data de 14 iunie 1994, publica-
ția Meridianul. Are cincizeci de volume 
(de la studii etnofolclorice la monogra-
fii, de la cărți de jurnalistică la romane) 

lansate și deja gândește coperta pentru 
următorul, dedicat acestei celebrări... 
Dumitru Marin a reușit în tot acest timp 
ante și postrevoluționar să se impună în 
peisajul jurnalismului românesc prin ca-

litatea demersului său condeistic, adesea 
prea puțin confortabil.

Pentru toate acestea, pe scurt con-
semnate, Uniunea Ziariștilor Profesio-
niști din România i-a fost alături la am-
bele evenimente omagiale. În prima par-

te a zilei de 29 aprilie 
a.c, în sala mare a 
Centrului de Afaceri 

Vaslui, unde a avut 
loc un eveniment 
dedicat Prof. Dr. 
Dumitru V. Marin 
cu ocazia împlinirii 
a 80 de ani de viață, 
în cadrul simpozio-
nului „Jurnalistică 

și cultură națională la Vaslui”, în prezența 
lui Miron Manega, membru în Consiliul 
Director și purtător de cuvânt al Uniunii, 
și Mariana Păduraru, asistentă de cabinet 
la UZPR. Cei doi aveau să-i înmâneze o 

diplomă de excelență specială „pentru 
prodigioasa activitate literară și jurna-

listică și devotamentul față de actul de 
cultură” din partea Uniunii. 

În a doua parte a zilei aniversare, 
UZPR îl invita pe Dumitru Marin la 
un eveniment virtual, de data aceasta 
moderat chiar de președintele Uniunii, 
Doru Dinu Glăvan. Aflați în diferite 
colțuri ale țării, câțiva dintre membrii 
Consiliului Director al UZPR (Nicolae 
Băciuț, Claudius Dociu, Daniela Gifu, 
Miron Manega, Răzvan Onesa și Sorin 
Stanciu vicepreședinte) precum și Ioan 
Dănilă, din partea revistei Ateneu din 
Bacău, i-au adus omagii aniversatului, vă-
dit mișcat de vorbele vehiculate în acest 
context aniversar. Și cum altfel, când în 
fața noastră se afla OMUL de televiziune 
în fața căruia poposiseră sute de invitați, 
dintre care zece președinți?! 

Asistăm la o remarcabilă longevitate 
în mass media (64 de ani) a lui Dumitru 
V. Marin care are același curaj de a face 

auzită vocea presei în provincie, o voce ce 
impune profesionalsimul într-un județ de 
care mai mult am auzit în cărțile de istorie 
(vezi lupta de Podu’ Înalt). Fiindcă, așa 
cum singur spune: „N-am avut timp de 
nimicuri, bârfe, șmenuri, n-am avut somn, 
m-am documentat excesiv la orice volum 
tipărit […], am ținut cont de toate reacțiile 
posibile, am îndrăznit… calculat.” 

Parafrazând cunoscuta vorbă, că 
„omul sfințește locul”, afirmăm că Du-
mitru Marin reușește să tălmăcească in-
formația pe înțelesul tuturor, în special 
pe înțelesul vasluienilor în slujba cărora 
s-a dedicat. O provocare existențială pe 
care o onorează admirabil și pe care îi 
dorim să o mai onoreze încă mulți ani 
de-acum înainte.

La mulţi ani, domnule Profesor! 
La mulţi ani, drag prieten!

ANIVERSANIVERSĂĂRIRI

– într-o continuă dilemă 
etică jurnalistică –

– un model de tenacitate 
și perseverență –

MIRON MANEGAMIRON MANEGA

DUMITRU MARINDUMITRU MARIN
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LEADING ARTICLE
We, the MAKERS OF THE REGIONAL PRESS,
are forced not to give up

UZPR Annual General Assembly 
- unprecedented display of the unity and solidarity 
of the largest guild organization in Romania

THE STRATEGY OF THE UNION THE STRATEGY OF THE UNION 
OF PROFESSIONAL JOURNALISTS FROM ROMANIA OF PROFESSIONAL JOURNALISTS FROM ROMANIA 

for the period 2021-2024for the period 2021-2024
B ecause we are dedicated to the truth and put-

ting it on the page of the newspaper, to arrive 
on time in front of the readers! How to give the 
Invisible… a pen in its hand? Only… it has no 
hands. Yes, but we can make its hands… coun-
terfeit. And move some stiffer bars, like fingers. 

How do we make Time look at the clock? And the 
public money should no longer be juggled by ear, 
by a temporary chosen or placed in a chair by a 
boss, in turn, by a superior with obligations above. 

C ontinuing and intensifying UZPR’s efforts to 
consolidate, develop and operationalize the 
national, authentic and deep journalistic cul-

ture - a solid and non-degradable journalistic culture 
- in the European and Euro-Atlantic context, but also 
in the environment generated by the requirements 
and demands of the consumer society on knowl-
edge, information and communication in real time, 

materialized in a tailored patrimony, as a thorough 
support - professional and moral, gnoseological and 
deontological - of the process of generation, dissemi-
nation, protection and defense of the authentic, con-
sistent and thorough journalistic product , modern 
journalistic professionalism, professional journalism 
and deep journalism.

B efore being a renowned lawyer, before being a 
great politician, before being a devoted teach-

er, before being one of the two founders of the 
Romanian Academy, Vincențiu Babeș was a great 

journalist, who created, in the “Albina” editorial 
office in Vienna, then in Pesta, a real school of 
journalism, thus paving the way for the appear-
ance of the Romanian language press in Banat 
county.

In an unprecedented event, the annual General 
Assembly of UZPR, held online, involved, in 

addition to the electronic voting session, a large 
meeting of the central management with the coor-
dinators of all branches, which is the voice of the 
nearly 4,000 members of the largest guild organi-
zations in the country. They discussed the topics 
on the agenda of the Union, made proposals for 
the activity of UZPR in 2021, evaluated the prog-
ress of the organization and brought to the fore 
the concerns of the press across the country.

@ Florenț MOCANU

@ Gheorghe VĂDUVA

48 DORU DINU GLĂVAN
- faithfully given to the 
profession of journalist

I was writing five years ago about the radio report-
er of my childhood and of those who are now at 

the age of full maturity, who brings with him in 
the public space an impressive journalistic activity, 
within a series of analytical media requirements. 
With the same emotion that tries me even now, 

not necessarily that we are back at the birthday 
time, Doru Dinu Glăvan turned 75 on June 7 (b. 
June 7, 1946 in Timişoara), and he is the journalist 
that made Reșița a reference sound landmark.

@ Daniela GÎFU

37 „Opinia” Buzău, the longest-running local newspaper
in uninterrupted edition print

The newspaper’s coat of arms was, and I like to 
believe that it remained: critical of the pow-

erful of the moment, regardless of the political 
color! A norm and a meaning, in general, and one 
of the lines of strength of this long-lived publica-

tion. Although the rankings are illusory, it seems 
that “Opinia” Buzău is the longest-running local 
newspaper in uninterrupted edition.

@ Dan DINU

18 Ethical guidelines for online journalism

J ournalists and online media should always 
be aware that the systematic republishing of 

third-party content without verifying its veracity 
can seriously undermine the integrity and credi-
bility of the online media and journalism and lead 
to infringements of intellectual property rights.The 

specificity and special sensitivities of the online pub-
lication and use of the Internet and technological 
tools, such as mobile devices, require the online me-
dia and journalists to take into account rules and 
guidelines.
@ Mădălina Corina DIACONU

@ Ioan DAVID

@ Teodora MARIN

35 Local press and credible information.
Increase, decrease, transformation

Apparently, in Prahova, we have so many me-
dia entities that no one could complain that 

the community’s problems are not exposed. In 
reality, however, if we cut off thet list the radios 
that are local only by name, online publications 
that only distribute press releases and those ma-

terials that strictly reflect the point of view of the 
one who finances the material, we will find that 
the number of credible sources and professional 
information is considerably lower.

@ Claudius DOCIU

42 Journalism and journalists in Alba,
under the magnifying glass of public opinion

Why a Press Dictionary from Alba County? 
For several reasons, Ioan Bâscă tells us: 

Blaj’s pioneering role in the Romanian press in 
Transylvania, tradition, the press’s contribution 
to each stage of the evolution and becoming of 
Transylvanian Romanians, the promotion of new 
values   of Romanian literature because I must say, 
the volume Press White. Publications, journal-
ists, publicists. Alphabetical dictionary - without 

end, Alba Iulia, 2021, includes all the publications 
published in Alba county, whether they belong 
to the journalistic main stream, or are cultural, 
educational, scientific publications ... and their 
authors. In addition, faithful to the printed word, 
Ioan Bâscă wanted a “search engine available to 
anyone, anytime and anywhere, without the dan-
ger of a system crash.”

@ Anca DINICĂ

40 A year and two months of pandemic news

S everal thousand news, all about the pandemic, 
COVID-19, how it spread, restrictions, vac-

cine. Thousands of newspaper pages, full of coro-
navirus alone, hours of waiting for decisions and 
emergency ordinances, for news of restrictions 
and of lifting them. Hundreds of hours browsing 
foreign sites to find out how the disease spreads 

and how it is managed abroad. Hours spent re-
searching sites and platforms, analyzing data and 
comparing information, tens, hundreds of phone 
calls to officials. Hours spent in vaccination cen-
ters, but especially thousands of hours of discus-
sion about the disease of the century.

@ Adriana BARBU

Vincențiu Babeș - 200
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A fost odată o rețea de curieri… călare

Associated Press – 175
Î n mai 1846, dornic să primească și 

să ofere știri despre războiul me-
xicano-american cititorilor săi din 

nord-est, Moses Yale Beach, editor al 
ziarului „New York Sun”, i-a convins pe 
liderii altor patru ziare din New York 
să investească într-o rețea de curieri 
călare care aveau să ducă rapoarte de 
pe frontul războiului la Montgomery, 
Alabama. De acolo, corespondența ar 
fi călătorit prin diligență la cel mai su-
dic birou de telegraf din SUA, în Ri-
chmond, Virginia, pentru a fi trans-
mis la New York. Schema complicată 
a asigurat transmiterea informației că-
tre cele cinci ziare care au fost primele 
care au dat știri de război.

Transmiterea mai rapidă a informa-
țiilor nu a fost singura inovație a servi-
ciului, care a devenit în cele din urmă 
cunoscut drept de Associated Press 
(AP). Spre deosebire de majoritatea ști-
rilor americane de la acea vreme, AP a 
adoptat o poziție ferm nepartizană, ofe-
rind rapoarte atât publicațiilor aliniate 
la democrați, cât și la republicani, aflăm 
din revista Smithsonian. 

Până atunci, AP era un fel de …. în-
registrator cvasi-oficial al rezultatelor 
alegerilor la nivel național. În timpul 
războiului civil, rețeaua sa impresio-
nantă de agenți - cu acces la 50.000 de 
mile de linii telegrafice - a transmis în 
mod regulat rezultatele luptei într-o zi.

Neutralitatea jurnalistică inițiată 
de AP și care a devenit un model pen-
tru multe alte organizații de știri, pare 
pentru unii jurnalisti de azi, ca fiind 
ciudată. Se întreabă dacă este posibilă 

raportarea imparțială - sau 
chiar de dorit. „Obiectivita-
tea neutră trece peste ea în-
săși pentru a găsi modali-
tăți de a spune adevărul”, a 
declarat reporterul Wesley 
Lowery, câștigător al Pre-
miului Pulitzer.

Dar știrile AP rămân 
la fel de vitale ca întot-
deauna, la 175 de ani 
de la înființarea sa. Mai 
mult de jumătate din populația lumii 
are acces în fiecare zi la știri de la AP. 
Într-o eră a micșorării bugetelor pentru 
jurnaliști și a redacțiilor închise, orga-
nizația operează în 248 de birouri, în 
99 de țări. Chiar și în Statele Unite, un 
reporter AP este adesea singurul jur-
nalist care acoperă un eveniment regi-
onal de știri. Cea mai vândută carte de 
stil, aflată acum la cea de-a 55-a ediție, 
se află încă pe birourile scriitorilor din 
întreaga lume, iar neutralitatea studiată 
a AP, chiar dacă este un ideal de nea-
tins, ajută la indicarea cititorilor unde 
ar putea fi de fapt „adevărul”.

Când a fost fondată AP, știrile au 
devenit o marfă comercializabilă. In-
venția presei rotative a permis ziaru-
lui „New York Tribune”, în anii 1870, 
să tipărească 18.000 de file pe oră. În 
timpul războiului civil și al războiu-
lui spaniol-american, a existat un nou 
stimulent pentru a imprima știri vii, la 
fața locului. Melville Stone, care fon-
dase ziarul „Chicago Daily News”, în 
1875, a funcționat ca director general 
al AP între 1893 și 1921. El a adoptat 

standardele 
de acuratețe, 
imparțialitate 
și integritate. 
Agenția a cres-
cut rapid sub 
conducerea lui 
Kent Cooper 
(1925–1948), 
care a format 
personal de bi-
rourile din Ame-
rica de Sud, Euro-

pa și (după al doilea război mondial), 
cel din Orientul Mijlociu. El a introdus 
„mașina de scris telegrafă” sau teletapă 
în redacții în 1914. În 1935, AP a lansat 
rețeaua Wirephoto, care a permis trans-
miterea fotografiilor de știri prin lini-
ile telefonice private închiriate în ziua 
în care au fost realizate. Acest lucru a 
oferit AP un avantaj major față de alte 
mass-media. În timp ce prima rețea a 
fost doar între New York, Chicago și 
San Francisco, în cele din urmă AP și-a 
avut rețeaua în toate Statele Unite, no-
tează wikipedia

În 1941 AP a început să distribuie 
știri posturilor de radio; și-a creat pro-
pria rețea de radio în 1974. În 1994, a 
înființat APTV, o agenție globală de co-
lectare de știri video. APTV a fuzionat 
cu WorldWide Television News în 1998 
pentru a forma APTN, care oferă vide-
oclipuri radiodifuzorilor și site-urilor 
internaționale. În 2004, AP și-a mutat 
sediul mondial de la casa sa de mult 
timp din Rockefeller Plaza în New York 
într-o imensă clădire de pe strada West 
33 din Manhattan - care găzduiește și 
„New York Daily News” și studiourile 
postului de televiziune public din New 
York, WNET. În 2019, AP avea peste 
240 de birouri la nivel global. 

Misiunea sa  - „să adune cu econo-
mie și eficiență un raport precis și im-
parțial al știrilor” - nu s-a schimbat de 
la înființare, dar tehnologia digitală a 
făcut din distribuția raportului de știri 
AP un efort interactiv între AP și cei 
1.400 de membri ai ziarelor, precum și 
radiodifuzorii, abonații internaționali 
și clienții online. (M.C.D.)


