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Comunicare. Jurnalism. Mass-media

• Comunicarea: „totalitatea proceselor prin care o minte 
poate să o afecteze pe alta”. (Waren Weaver, „126 de 
definiții ale comunicării”)

• Mass-media: „ansamblul mijloacelor și modalităților 
tehnice moderne de informare și influențare a opiniei 
publice”.

• Spre sfârșitul sec. 20 - începutul sec. 21 s-a conturat o 
clasificare numită, convențional, șapte mass-media.

• Tiparul (cărțile, ziarele și revistele), înregistrările, 
filmul, radioul, televiziunea, internetul, telefonul mobil. 

• Azi putem adăugă și a opta - Social Media.
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Mass-media în Republica Moldova

• Presa independentă, cel puțin ca entitate juridică și formă de proprietate, 
a apărut după 1990. 

• Primele au fost ziarele - tot mai puține astăzi, dar încă prezente mai ales 
în regiuni.

• Agențiile de presă - de rând cu alte media s-au transformat în portaluri de 
știri. Diferența - unele știri sau produse sunt „vândute” doar abonaților.

• Internetul - un organism viu în permanentă schimbare. A fost un adevărat 
boom care a schimbat și structura media. 

• În 2005 erau înregistrate 7200 de domene cu extensia .md. Primăvara 
trecută erau peste 26.500 - o mare parte din ele sunt resurse media. 
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Mass-media în Republica Moldova: Internetul
• Pozitiv - oferă cea mai mare libertate informațională 

• Negativ - rapiditatea deseori a luat locul calității. Este o realitate pe 
care trebuie să învățăm să o gestionăm.

• În plus, poți să faci un site de știri fără a face de facto o redacție/echipă 
de presă, fără să te înregistrezi ca entitate juridică. Astfel, nu îți asumi 
responsabilitatea pentru produs. Dar nu e presă.

• Blogurile/vlogurile - sunt opinii, impresii, atitudini. Unii se apropie de 
jurnalism prin tematica abordată. Alții te pot ajuta în campanii media 
sau de advocacy. Cea mai recentă inovație în această zonă: influencerii.

• WWW.BATI.MD - măsoară audiența ziarelor/revistelor și a internetului.

http://WWW.BATI:MD
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Mass-media în Republica Moldova: Audiovizualul
• Licențele audiovizuale - multe ca număr, nu toate cu impact. În plus, 

multe nu înseamnă și pluralist, nu asigură diversitate de opinii.

• Televiziunea rămâne cea mai râvnită bucată din plăcinta media - miză 
economică și politică -, respectiv este și mai greu să ajungi la TV. 

• Astăzi avem 59 de televiziuni autohtone (inclusiv în regiuni), plus 
peste 250 de posturi străine care emit aici. Moldova 1 și 2 - plătite din 
buget. Cu acoperire națională - Primul în Moldova (în locul Prime), 
Canal 3, TVR Moldova - și regionale. 

• Posturile de radio sunt preponderent de divertisment cu mici buletine 
de știri care, de regulă, sunt preluate. Producție proprie fac Radio 
Moldova, Europa Liberă, Radio Chișinău, unele posturi locale. 

• Ca să țină pasul cu tendințele vremii - pachete multimedia.
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Mass-media în Republica 
Moldova: Realități 

Majoritatea mass-media din 
Republica Moldova sunt angajate 
politic sau sunt controlate de 
politicieni - ca urmare, există o 
categorie de mass-media care, 
datorită politicilor editoriale, 
niciodată nu vor relata despre 
subiectele dvs. așa cum am dori 
noi ca ele să facă acest lucru -
POZITIV sau, cel puțin, OBIECTIV.

Și asta, orice ai face!
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Mass-media în Republica Moldova: Soluții 
• Creați un cerc de încredere pe „trei niveluri” - 1) 

mass-media cele mai favorabile, 2) cele loiale și cele 
neutre, 3) plus cele total negative.

• Păstrați o bază de date actualizată cu mass-media/ 
jurnaliști/ editori. Rețineți numele mass-media / 
jurnaliștilor/ editorilor-cheie.

• Redacțiile sunt foarte neuniforme astăzi: fluctuație 
înaltă a cadrelor; nivel scăzut de profesionalizare; în 
unele redacții nu mai există stilizatori, corectori, 
fotografi - doar reporteri și, uneori, editori.

• De aceea, uneori, va trebuie să deveniți voi înșivă 
„oleacă jurnaliști”. Iar uneori să le faceți lucrul. 

Nu vă temeți să vorbiți cu editorul!
Editorul poate tot, până nu este dat afară ☺
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Mass-media în Republica Moldova:
Cadrul de autoreglementare

• Codul Deontologic al Jurnalistului -
https://consiliuldepresa.md/ro/page/codul-deontologic-al-
jurnalistului-din-r-moldova

• Consiliul de Presă - http://www.consiliuldepresa.md/

• „Ghid de stil cu norme etice pentru jurnaliști” - http://media-
azi.md/ro/deontologie/ghidul-de-stil-cu-norme-etice-pentru-
jurnali%C5%9Fti

https://consiliuldepresa.md/ro/page/codul-deontologic-al-jurnalistului-din-r-moldova
http://www.consiliuldepresa.md/
http://media-azi.md/ro/deontologie/ghidul-de-stil-cu-norme-etice-pentru-jurnali%C5%9Fti
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Trucuri pentru o bună comunicare (interumană) 
• Tratați presa în mod egal. Fiecare sursă mass-

media își are publicul său. Atitudinea egală față 
de jurnaliști vă ajută să evitați sau minimizați 
aria și impactul interpretărilor și speculațiilor. 

• De relația pe care o aveți cu presa depinde 
comunicare pe care o aveți cu beneficiarii 
proiectelor - cetățenii.

• Atitudinea colegiale față de mass-media este 
indispensabilă.

• Nu ignorați presa locală - dați-le ceva 
nou/exclusiv. Dacă există bugete, utilizați banii 
pentru a ajunge la publicul neprietenos. 
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Trucuri pentru o bună comunicare (interumană) 

• Nu lăsați pe mâine ceea ce puteți comunica azi! Răspunsul la solicitare 
din partea unui jurnalist este la fel de important ca elaborarea unui 
raport.

• Evitați limbajul tehnic! Abordați un stil mai apropiat de public. Cu cât mai 
pe înțelesul tuturor va fi răspunsul dvs., cu atât mai puțin va fi nevoit 
jurnalistul să intervină pe el. 

• Răspundeți la telefon (jurnaliștilor) și după ora 17.00, și în zilele libere! 
Oferiți-le numărul de telefon mobil pentru a fi disponibil.

• Publicați cât mai multă informație pe site-ul organizației dvs. Astfel 
asigurați transparența instituției și economisiți din timpul folosit pentru 
direcționarea jurnaliștilor către informația solicitată.

• Pentru că nu toate problemele pot fi rezolvate la telefon sau pe e-mail, nu 
uitați niciodată de importanța contactului personal. 
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Care sunt așteptările noastre de la mass-media?

Acoperire și vizibilitate, bună înțelegere a activității/ impactului 
organizației, opinie publică favorabilă.

În acest scop, jurnaliștii au de nevoie de…

• Informație cu valoare de știre

• Citate, sunete, imagini, declarații

• Certitudinea că sunteți o sursă obiectivă

• Accesibilitatea (pentru indivizi și instituții)

• O știre care prezintă o noutate

• Mari personalități/ O istorie unică.

• Probleme clare/ impact asupra unui număr mare de oameni

• O istorie impresionantă/ exemple de cazuri generale

• NB! Poate fi doar una sau mai multe așteptări combinate ☺

În dialog cu mass-media: Ce vor jurnaliștii?
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1. Comunicatul de presă:

o metodă de a face un anunț

2. Declarația de presă:

o metodă de a reacționa

3. Evenimentul de presă:

o metodă de a relata o istorie

4. Reportajul/ istoria:

o metodă de a umaniza problema/ un proces

5. Interviul: o  metodă de a te prezenta, de a prezenta o 
problemă și de a oferi soluții

6. Apariția la radio/ emisiuni TV: o metodă de a te poziționa

7. Apariția la evenimente publice: o metodă de a te face 
vizibil

În dialog cu mass-media: Instrumente și obiective
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Comunicatul de presă trebuie să conțină anunțul și noutatea în primele două 
propoziții. Oferiți mai multe detalii și folosiți un limbaj simplu. Jurnaliștii primesc 
zilnic zeci de comunicate de presă - trebuie să le atrageți atenția.

➢Utilizați piramidă „știrii”, răspunzând la șase întrebări:

➢Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce?

➢Nu uitați de Titlu, Semnătură, Date de contact. 

➢Anexați poze și dați link-ul la materiale video.

➢Dați cele mai semnificative citate și găsiți timpul cel mai potrivit pentru a-l 
trimite (până la 17.00 maximum, dacă nu e vorba de o situație de urgență).

Folosiți toate canalele pentru transmiterea informației către media și public: 
Adresele electronice ale jurnaliștilor

Site-ul instituției

Rețelele de socializare

Telefonul, dacă e nevoie

În dialog cu mass-media: Comunicatul de presă
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• Conform celor mai recente tendințe 
în comunicarea instituțională, 
comunicatele de presă trebuie să 
fie similare cu știrile.

• Jurnalistul va avea puțin de 
intervenit pe asemenea comunicat 
de presă, ceea ce înseamnă că el a 
ajuns la public cu minime 
intervenții pe text.

• Oferiți mai multe detalii în 
comunicatele de presă remise 
presei. 

Utilizați un limbaj accesibil.

În dialog cu mass-media: Comunicatul de presă
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➢ Interviul - convorbirea dintre un jurnalist și o persoană care prezintă interes 
pentru public.

➢ Există mai multe tipuri de interviu: interviu-problemă. Interviu-personalitate, 
interviu-documentare - fiecare necesită o anumită abordare, de ambele părți.

➢ Ca tehnică: interviu față în față, în scris, la telefon, alte mijloace accesibile azi.

➢ Jurnaliștilor nu le place când li se cer întrebările - cereți punctele-cheie de interes.

➢ Greșeala politicienilor sau a funcționarilor, sau a oamenilor în general este că se 
așteaptă ca jurnaliștii să urmeze exact planul lor, să pună exact întrebările pentru 
evenimentul anunțat. Dar jurnaliștii pot veni la eveniment ca să întrebe altceva...

Nota bene! Astăzi filmează nu doar televiziunile!

✓ Pregătiți-vă minuțios orice apariție publică. 

✓ Regula celor 30 de secunde

✓ Evitați să citiți de pe hârtie.

În dialog cu mass-media: Interviul
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Una dintre cele mai populare abordări este 
povestea - storytellingul, care se poate baza 
deopotrivă pe text, fotografie, audio, video, 
infografice, alte instrumente media inovative.

Regula de aur: Fiecare reporter vrea o poveste 
bună! Dacă dorești o acoperire media favorabila, 
ajută reporterul să obțină povestea - sugerează-i 
unghiul de abordare și oameni pentru interviu.

Acest principiu este valabil și pentru alte tipuri de 
materiale - bineînțeles, cu „ajustările” necesare, în 

funcție de temă și gen.

În dialog cu mass-media: Povestea
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Ținând cont de aceste cerințe, adaptează-ți comunicarea cu lumea exterioară 
într-un mod care să creeze interes (fie că e vorba de un comunicat de presă, o 
istorie sau un interviu), dar și în modul în care îți prezinți proiectul oral. Așadar:

Cum ți-ai spune povestea dacă te-ai întâlni cu un prieten după muncă?

➢Membrii celui de al treilea comitet de coordonare cadru și-au ținut cea de a 
doua reuniune JCFHS la sediul echipei sub-regionale de acțiune comună și au 
discutat progresele înregistrate în punerea în aplicare a strategiei proiectului...

sau

➢ Am mers din casă în casă și am chemat oamenii să curățăm împreună lacul din 
localitate. Am fost auziți, succesul a fost unul  spectaculos și ne propunem să 
repetăm aceasta de două ori pe an...

Răspunsul cred că este evident☺

În dialog cu mass-media: scriem pe înțelesul bunicii
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• Pentru a relata „istoria ta”, evidențiază-ți realizările și activitățile care îi 
afectează pe oameni, căci scopul final este de a aduce schimbări durabile 
pentru cetățeni și comunități concrete, dar și pentru țară per ansamblu.

• Concentrează-te asupra a ceea ce vrei să spui, ceea ce este important pentru 
publicul-țintă să știe, racordat la priorități și la ceea ce dorești să promovezi. 

• Nu scrie având în vedere numai persoanele cu implicare directă în proiectul 
tău. Bineînțeles, că dorești să menționezi un funcționar din țara ta sau de la 
organizația donatoare - dar nu te focusa doar pe astfel de informații.

• Evită „argoul” pe care oamenii nu-l înțeleg, folosește cuvinte simple, creând  
imagini din text. Propozițiile și cuvintele trebuie să fie scurte și interesante.

Dacă nu ești sigur că ai scris clar și că vor înțelege... 

întreab-o pe Maria (femeia de serviciu).

În dialog cu mass-media: scriem pentru oameni
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În dialog cu mass-media: scriem selectiv și... focusat
Întotdeauna ai în vedere faptul că într-un comunicat de presă sau într-o 
singură istorie nu poți spune totul. De aceea, fii selectiv. Prea multă informație 
poate „ucide” povestea ta! Alege informațiile relevante pentru cititor - restul taie!

Nu-ți fie teamă să tai, doar tu știi ce ai omis…

În definitiv, scopul nostru este simplu - scriem/producem conținut ca să:

Atragem atenția
Creăm interes

Informăm oamenii care nu cunosc
Susținem o cauză (personală sau a organizației)

Chemăm la acțiune și implicăm
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Folosirea acronimelor: DCFTA vs. ZLS

Poate fi mult mai simplu pentru 
tine să utilizezi acronime atunci 
când vorbești cu alte persoane ca 
tine sau la o conferință cu oameni 
care cunosc proiectul, dar acesta 
nu înseamnă nimic pentru oamenii 
de rând... Ele sunt relevante doar 
pentru cei implicați!

Dacă nu lucrezi pentru aceste 
proiecte sau dacă nu ai avut de 
a face cu ele într-un fel, aceste 
titluri, compuse din acronime, 
nu înseamnă nimic.
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Orice comunicator se pomenește în situația de a scrie un discurs - pentru sine 
ori pentru altcineva. Pentru a avea impact, este important ca discursul...

➢ Să conțină o poveste personală, dar una cu care să se identifice și publicul

➢ Să fie adaptat la grupul-țintă - pentru aceasta e bine să știți cine sunt, ce vor 
să audă, care le sunt nemulțumirile?

➢ Să nu fie prea lung - cinci-șapte minute pentru un impact maxim

➢ Să rămână consecvent, să nu se devieze pe teme paralele, ceea ce dă
imagine de inconsecvență și neseriozitate. 

➢ Să fie construit ca o prezentare: început, cuprins, concluzie. 

➢În încheiere, prezentați pe scurt o concluzie și un mod de acțiune pe care 
publicul îl poate transpune în practică.

Bonus 1: Discursul sau povestea personală
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Dacă sunteți cel/cea care veți prezenta discursul, urmați câteva reguli simple:

➢ După ce ați spus „În concluzie”... aveți dreptul la un minut pentru a încheia. 

➢ Vorbiți rar și calm. Folosiți și tăcerea, pentru a capta atenția publicului, când 

doriți să schimbați temele sau când adresați o întrebare retorică publicului. 

➢ Încercați să fixați pe cineva anume din public, în diferite puncte ale sălii. În 

același timp, plimbați-vă privirea dintr-o parte a sălii în alta, de la stânga la 

dreapta, pentru a crea senzația că vă adresați fiecărui participant individual. 

➢ Învățați anumite fraze-cheie pe de rost. Repetați-le pe durata discursului. 

➢ Nu citiți discursul!

Bonus 1: Discursul sau povestea personală
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• Internetul a pătruns vertiginos în viața noastră, fiind o parte integrantă și vitală a 

actului de comunicare. Aveți grijă ca informațiile să fie actualizate și să acopere tot 

spectrul de subiecte, inclusiv cele sensibile, de care s-ar putea interesa jurnaliștii.

• Nu uitați de rețelele de socializare - o instituție care vrea să comunice eficient este 

prezentă, azi, și acolo. Totodată, nu confundați paginile personale și cele oficiale!

Particularitățile fundamentale și deosebirile social media sunt:

• comunicare interactivă nelimitată;

• participarea nemijlocită a utilizatorilor în generarea și difuzarea contentului media; 

• gradul înalt de implicare în proces;

• viteza maximală a feed-back-ului.

Bonus 2: Nu ignorați forța Internetului
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➢ Chiar dacă nu este cel mai bun orator din lume, Regina Elisabeta a II-a își 
pregătește minuțios orice apariție publică, ceea ce o ajută să-și apere stoic 
punctul de vedere. În plus, Regina niciodată nu citește de pe hârtie.

➢ Adaptează-te sau mori - acesta ar fi laitmotivul cu care domnește, de 60 de 
ani, Elizabeta a II-a. Lumea a evoluat spectaculos răstimp și Regina, în pofida 
conservatorismului tradițional monarhiilor, a fost mereu în pas cu timpul. 
Legenda spune că în 1976 ea a fost primul șef de stat care a trimis un e-mail, 
iar azi este prezentă pe Twitter, nemaivorbind de alte tehnologii.

Bonus 2: Lecțiile Reginei sau PR la nivel înalt

https://blog.pressfeed.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2016-04-20-%D0%B2-23.26.30.png
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Pentru că nu toate problemele pot fi 
rezolvate la telefon sau pe e-mail, 
nu uită niciodată de importanța 

contactului personal. În cei 60 de 
ani de domnie a întreprins peste 

325 de vizite oficiale, în peste 130 
de țări, și - iarăși spune legenda - s-a 
filmat în 120 de filme, unde a jucat 

propriul rol. 

Așadar, totul e atitudine! Nu uitați 
să vorbiți cu editorul ☺

Bonus 2: Lecțiile Reginei sau PR la nivel înalt

https://blog.pressfeed.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2016-04-21-%D0%B2-11.20.29.png

