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What does a Romanian journalist do when he or she is fully affected by 
an economic crisis? Some of them look for employment in a different field; 
others switch from newspapers – the most severely affected – to radio or 
television. Hence, it is interesting to note how many of them stay loyal to their 
craft in these difficult times and how many of them sell out on their audience or 
readers in order to keep their jobs or prolong the life of a publication. This is 
the aspect upon which the quality of a journalist’s trade greatly depends, 
namely the objectivity and accuracy of information transmitted to readers. In 
order to better understand the causes that have lead or lead to the moral and 
ethical decline of some journalists, an objective analysis of the situation of 
nowadays mass-media is absolutely necessary.  
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După cum se ştie, există foarte mulţi profesionişti care contribuie la realizarea şi 

difuzarea produselor mediatice. Cea mai cunoscută meserie este, indiscutabil, aceea de 
jurnalist. De-a lungul vremii, s-au pus în discuţie mai multe tipologii interesante ale 
jurnalistului, cunoscut şi sub alte denumiri precum ziarist, gazetar sau condeier. Iată, de 
exemplu, o tipologie inedită făcută de Remy Rieffel, care clasifică jurnaliştii astfel: 
mediatorul (intermediary cultural între sursă şi public), ordonatorul (triază informaţia şi o 
pune într-o anumită ordine) şi pedagogul (cel care decodifică realitatea pentru opinia 
publică). Dominique Wolton are o altă variantă de clasificare a ziariştilor: prezentatorul 
(cel care redă faptele aşa cum i se dau sau i se spun), martorul (evenimentelor), 
animatorul (dezbaterilor mediatice şi publice), actorul (implicat în evenimente, deşi nu 
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este deontologic), purtătorul de cuvânt al unor grupuri politice, sociale, economice, 
culturale etc. şi jurnalistul intermediar (care trăieşte în lumea internetului, de unde 
oricine poate lansa informaţii. Denis McQuail crede că o tipologie a jurnaliştilor poate fi 
realizată în funcţie de scopul jurnalistului care exercită profesia, pentru că el poate fi altul 
decât cel de comunicator. McQuail crede că există ziarişti preocupaţi doar de a dobândi 
influenţă politică, a promova anumite obiective culturale şi educative sau de creştere a 
prestigiului lor în general. De altfel, se ştie că numeroşi şefi de ziare, televiziuni sau 
radiouri au făcut ori fac parte dintr-un partid politic.  

Este important de constatat faptul că elitele presei româneşti se erijează din ce în ce 
mai mult în analişti politici, economici, sociali etc. comentatori, critici, prezicători şi altele, 
în loc să se ocupe de meseria lor. Ca structură de personalitate, unii sunt înclinaţi mai mult 
spre a influenţa sau controla publicul, în timp ce alţii îşi doresc să comunice cu publicul, să 
fie în permanentă legătură cu acesta. Este un aspect care nu poate fi neglijat, mai ales atunci 
când analizăm situaţia mass-media într-o perioadă de cumplită criză economică. Are 
relevanţă, în această perioadă, câţi dintre ei rămân fideli meseriei pe care o fac şi câţi îşi 
vând publicul pentru a-şi păstra funcţia şi a prelungi viaţa unei publicaţii? Evident că este 
important de ştiut acest lucru, pentru că de acest aspect depinde, în mare parte, şi calitatea 
actului jurnalistic, adică obiectivitatea şi acurateţea informaţiilor transmise cititorilor.  

Analizând situaţia actuală a presei scrise româneşti, se poate realiza o tipologie 
interesantă şi inedită a gazetarilor noştri. Astfel, ne întâlnim la tot pasul cu ziarişti corupţi, 
ziarişti bătuţi, dezinteresaţi, miştocari, ziarişti luaţi în derâdere, ziarişti-eroi, pseudo-ziarişti, 
ziarişti flămânzi, obosiţi, neclintiţi, ziarişti care păzesc şi care sunt păziţi, ziarişti-vedete, 
ziarişti lingăi, ziarişti-lupi, ziarişti cu Z (mare) şi cu z (mic). Preşedintele Traian Băsescu, 
aflat într-un permanent conflict cu presa şi patronii de presă, spunea despre jurnaliştii de azi 
că „sunt mai rău decât fosta Securitate“. Iată şi o altă caracterizare autentică: „Ziarist e ăla 
care-ţi mestecă actualitatea ca să-ţi fie ţie mai uşor s-o înghiţi, care aleargă de chiaun 
după exclusivităţi, care dezleagă enigmele vieţii tuturor, dar stă prostit, fără să priceapă 
nimic, în pragul propriei existenţe, aflând despre viaţa lui în cel mai bun caz pe surse“71. 
Aceştia sunt ziariştii de lângă noi. 

  Deşi există mii de ziarişti în România, la fel ca în oricare altă meserie, jurnalismul 
nu este considerat de unii o profesie, ci, mai degrabă, o ocupaţie sau „o meserie inutilă“, 
cum o caracteriza ironic ziarista Lelia Munteanu. Înfiinţarea, pe bandă rulantă, de ziare, 
televiziuni, reviste, radiouri etc. a determinat şi o creştere a numărului de jurnalişti, cu sau 
fără pregătire specializată. Facultăţile de Jurnalism au fost suprasolicitate, numărul celor 
dornici să devină ziarişti fiind foarte mare. În ultimii doi ani, criza financiară a diminuat 
destul de mult acest avânt, însă nu l-a stopat.  

 
 O soluţie de criză: ziariştii de presă scrisă trec la audiovizual 
 
În ultimii trei ani, numeroase publicaţii din presa scrisă au dispărut de la chioşcuri. 

Cel mai mult a fost afectată de criză presa locală, unde mii de ziarişti au rămas pe drumuri. 
În acest context, se poate spune că se apropie „armagheddonul“ presei scrise? Într-un 
interviu acordat în 2010 agenţiei de presă Mediafax, ziaristul Ion Cristoiu declara că 
de vină pentru criza din presa scrisă sunt şi ziariştii. „A scăzut drastic valoarea 
jurnalistului ca profesionist. Din câte aţi observat, nu am văzut în ultimul an o bătălie a 
trusturilor de presă pentru a lua oameni cât mai buni. Este o bătălie pentru a lua oameni 
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cât mai ascultători. Unii dintre ei buni, dar ascultători. De-aia mă simt prost că mai fac 
jurnalism, pentru că nu simt aşa o concurenţă între trusturi pentru a-şi răpi unul altuia 
valorile. Tocmai pentru că o mare parte a presei nu se mai subordonează concurenţei 
sălbatice, tipice capitalismului, ci interesului“, spunea Ion Cristoiu. În opinia altui gazetar 
român, Cristian Tudor Popescu, meseria de jurnalist nu mai va fi atât de atractivă. „În 
România, conturul meseriei de jurnalist e din ce în ce mai difuz, reguli nu mai există, iar 
deontologia a ajuns înjurătură: "băi, deontologule!"", spune Cristian Tudor Popescu. 

În aceste condiţii, ce anume fac ziariştii? Majoritatea îşi caută un alt loc de muncă, tot 
în mass-media sau se reprofilează. Numeroşi gazetari de presă scrisă se „transformă“ peste 
noapte în analişti, comentatori sau realizatori de emisiuni de radio şi televiziune, deoarece 
aceste două tipuri de media au fost afectate mai puţin de criză. 

De exemplu, Oana Stancu şi Adrian Ursu, ziarişti care s-au format în presa scrisă, au 
ales să fie realizatori de emisiune la Realitatea TV, apoi la Antena 2. La fel şi Ion Cristoiu, 
Corina Drăgotescu, Victor Ciutacu, Liviu Mihaiu şi mulţi alţii. De asemenea, există 
gazetari care au ieşit din domeniul mass-media, optând pentru tot felul de job-uri, cu sau 
fără legătură cu presa. În tot acest timp, facultăţile de Jurnalism, acreditate sau nu, produc 
ziarişti pe bandă rulantă. Cei mai răsăriţi dintre ei şi dornici de afirmare la un ziar îşi vor 
găsi un loc temporar într-o redacţie, probabil în regim de colaborare, plătiţi la articol. 
Avantajul lor, pe gustul angajatorului, este că se mulţumesc cu bani puţini. Dezavantajele 
sunt două: lipsa de experienţă, dar, mai ales, a surselor, indispensabile unui bun ziarist. Cei 
mai mulţi dintre tinerii jurnalişti se vor orienta însă, după absolvire, spre alte domenii ale 
comunicării, aşa cum fac de ani de zile. 

 
Presa scrisă, o victimă a Internetului 

 
Dată fiind situaţia dificilă în care se află astăzi printul, au apărut numeroase teorii 

despre longevitatea sau dispariţia subită a presei scrise, prima victimă a Internetului. Până 
de curând, numeroşi analişti căzuseră de acord că societatea este dependentă de mass-
media, însă realitatea demonstrează că această dependenţă este mult mai uşor de tratat decât 
cea de computer. Tocmai din cauza acestei stări, se spune că presa nu poate să moară atât 
de repede cum se speculează, dar mai ales datorită faptului că va şti să se adapteze la 
schimbări pentru a putea supravieţui. Într-un interviu acordat săptămânalului german Der 
Spiegel, Mathias Döpfner, directorul executiv al grupului de media Axel Springer, cel mai 
mare publisher media european, vorbea despre provocările şi dilemele pe care le trăiesc 
bătrânele media: „Trăim într-o lume în care oamenii plătesc zece cenţi pentru a trimite un 
mesaj-text, doar pentru a spune cuiva «ajung într-un minut». Mă uluieşte să văd 
masochismul cu care unii jurnalişti îşi caracterizează propria meserie ca fiind o specie pe 
cale de dispariţie. Viitorul aparţine jurnalismului cetăţenesc şi blogurilor? Garantat, 
acestea au adus un plus fantastic, dar nu au nimic de-a face cu jurnalismul. Cineva pare să 
fi încurcat borcanele în privinţa asta. Ziarele şi revistele sunt încă cele mai puternice şi 
eficiente medii de informare, atât pentru cititori, cât şi pentru industria publicitară. Nevoia 
pentru poveşti bine spuse a legat umanitatea mii de ani la rând. Iar o poveste bună rămâne 
o poveste bună, indiferent dacă ea este pe hârtie glossy, pe ecranul unui telefon mobil sau 
scrijelită pe tablete de marmură”. 

Unul dintre cei mai renumiţi experţi în design de presă scrisă, Mario Garcia, 
responsabil de design-ul a peste 450 de publicaţii şi website-uri din lume, printre care The 
Wall Street Journal, La Tribune, Die Zeit etc, spunea: „Ediţiile tipărite ale ziarelor sunt cu 
un pas în urmă faţă de ediţiile online (acestea câştigând la viteză de reacţie, abordarea 
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subiectului, poze), de aceea trebuie să aducă informaţie în plus, background, casete şi alte 
elemente vizuale menite să atragă cititorul“. Garcia crede că ar trebui să avem în vedere 
posibilitatea ca, peste aproximativ 20 de ani, presa scrisă cotidiană să dispară. Astfel, în 
timpul săptămânii vom citi presa online, iar la sfârşitul săptămânii se pare că se va 
consolida un alt fel de concept, respectiv ziarul de weekend, cu o structură apropiată de cea 
a unei cărţi. Vom reveni la „writing” în sensul de a vinde poveşti, emoţii“, crede Garcia.  

Timothy Balding, şeful Asociaţiei Mondiale a Ziarelor (WAN), care reprezintă peste 
18.000 de ziare din lume, declara că, în viitorii 20 de ani, în industria ziarelor se vor 
produce mai puţine schimbări decât se aşteaptă toată lumea. „Anticipez dezvoltarea 
companiilor de presă de azi, graţie fantasticelor oportunităţi care se deschid: ziarul se 
poate adapta la orice mediu - radio, TV, internet, mobil. Acesta este un lucru excepţional - 
astăzi nu mai trebuie să cumperi canale TV sau posturi de radio - pentru că ziarul a 
devenit multimedia. Ziarul este deja media viitorului“, a declarat oficialul WAN pentru 
www.mediainstitute.ro. La ce anume face referire Timothy Balding? Spre deosebire de 
internet, care se bazează pe căutare, ziarele oferă mult mai multă informaţie decât celelalte 
media. Ştirile TV preiau informaţia tot din ziare. De fapt, ziarele furnizează 95% din ştirile 
difuzate în mass-media.  

Pentru presa scrisă din România, au existat, încă din 2008, numeroase verdicte 
apocaliptice. Realitatea ne arată că se dă şi se va da o luptă acerbă pentru supravieţuire.  

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu, este de părere că „prestigiul ziarului a scăzut, iar 
peste zece ani cititorii de ziare vor fi la fel ca filateliştii“. Gazetarul crede că informaţiile s-
au transferat pe internet, iar ziarul nu mai are niciun viitor din punct de vedere al profitului, 
(...) tabloidele vor muri mai greu, iar ziarele gratuite mai pot supravieţui un timp. Iată o altă 
opinie: „Presa românească se confruntă cu o criză profesională serioasă, iar jurnalistica 
de acum se reduce la internet şi la mobil", spune fostul director al Evenimentului zilei, 
Cornel Nistorescu. Ziaristul Dragoş Stanca, director al grupului de presă Realitatea-
Caţavencu, susţine o idee originală: „presa scrisă nu moare şi nu va muri niciodată. Poate 
doar presa tiparită (pe hârtie)“. O altă idee interesantă este aceea apărută pe blogul 
deosebit de popular a lui zoso.ro, considerat unul dintre cele mai bune bloguri. Aici se 
discută despre faptul că presa scrisă de calitate nu va muri niciodată, dar cea scrisă prost va 
dispărea cu siguranţă. Această teorie este susţinută şi de fostul jurnalist de la Adevărul, 
Petre Barbu, care preciza, într-un editorial scris în 2010, că presa scrisă dispare „nu din vina 
bugetelor de publicitate răvăşite de criza financiară. Cauzele sunt în interiorul presei. 
Managerii şi ziariştii au picioarele bătute în podea, într-o poziţie anormală: cu spatele la 
public şi cu faţa la interesele din lumea afacerilor sau din politică. Presa noastră vinde 
tone de baliverne şi gunoaie cu pretenţia că sunt împachetate în produse jurnalistice. Nu 
mai amintim şi de mulţimea de „gunoaie umane" care au fost crescute, tolerate şi cultivate 
cu statutul de lideri de opinie. De aceea, cred că presa merită ceea ce i se întâmplă. Pentru 
că nu şi-a respectat clienţii (cititorii). Ce trebuie să facem noi, cei care mai avem slujbe în 
presă? Cum ce trebuie? Să ne descoperim publicul, să-l înţelegem şi, în fiecare noapte 
(când publicul a adormit), să ne rugăm lui Dumnezeu, să ne ajute să ne luăm salariile“.  

 
 Stilul de presă scrisă şi stilul on-line. Diferenţe de scriitură 
 
Un text jurnalistic este un mijloc de transmitere a informaţiei în condiţii specifice unui 

suport comunicaţional (presă scrisă, radio, televiziune, Internet). Pentru ca receptarea 
textului de către cititori să fie eficientă, dacă este vorba despre presa scrisă, trebuie să se 
ţină cont de proximitatea temporală şi spaţială a faptelor prezentate, conflictul, 
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consecinţele, interesul uman şi ineditul lor, dar şi proeminenţa personalităţilor implicate în 
eveniment. Cele mai întâlnite genuri jurnalistice în presa scrisă sunt ştirea, reportajul şi 
interviul. Ştirea reprezintă, însă, baza scriiturii de presă, fiind, de multe ori, cea care 
generează celelalte genuri jurnalistice. O ştire de presă trebuie să fie redactată după planul 
piramidei inversate (ce s-a întâmplat, cine este implicat, unde, când, cum şi de ce?).  

Dar care sunt diferenţele între o ştire redactată pentru presa scrisă tradiţională şi cea 
online? Organizarea textului în piramidă inversată, care înseamnă aşezarea informaţiei în 
ordinea descrescătoare a importanţei ei, este ideală şi pentru presa online. De obicei, ştirea 
din ziarele electronice este preluată din presa tradiţională. Aici se poate spune că este vorba 
despre încălcarea drepturilor de autor. De remarcat faptul că ştirea online este mult mai 
restrânsă decât cea din presa tipărită. Ea este însoţită de fotografii, la fel ca şi cele de pe 
print, şi sunt grupate pe diverse domenii, pentru a fi accesate uşor. Aşadar, jurnalistul 
online se documentează, în momentul de faţă, din media tradiţionale sau din diverse surse 
de pe Internet, pe care le colectează şi prelucrează sub formă de ştiri. Din păcate, mulţi 
jurnalişti folosesc doar Internetul sau media tradiţionale pentru documentare, fără a mai 
apela, din comoditate, la documentarea specifică old-media. Spre deosebiri de scriitura din 
presa tipărită, cea on-line are o serie de particularităţi. În primul rând, posibilitatea utilizării 
hiperlink-urilor, care oferă jurnalistului opţiunea de a sugera cititorului alte direcţii pentru 
lectură. De exemplu, o ştire despre Ministerul Finanţelor ar putea conţine mai multe link-uri 
care să ne trimită la alte site-uri, cum ar fi cele ale ministerului în discuţie, Parlamentului, 
Guvernului etc. de unde putem afla informaţii suplimentare despre subiect. 

 În presa scrisă, cititorul trebuie să îl creadă pe cuvânt pe semnatarul articolului, pe 
când în presa online, acesta poate fi trimis direct la o sursă, un document care să ateste 
veridicitatea informaţiilor oferite de ziarist. O altă caracteristică a jurnalismului online este 
stilul şi limbajul mai puţin formal, un stil degajat, în care se utilizează argoul. De exemplu, 
în loc de proprietar de presă se foloseşte mogul, în loc de şef se foloseşte boss, în loc de 
glumă se spune caterincă, şmecherie şi altele. De asemenea, dacă media tradiţionale nu 
permit feedback-ul deloc sau într-o foarte mică măsură, caracterul interactiv al Internetului 
favorizează feedback-ul direct, uneori instantaneu şi chiar participarea activă la redactarea 
şi transmiterea ştirilor. „În cazul articolelor din ziare şi revistele tradiţionale, tipărite pe 
hârtie, avem de-a face cu o scriitură lineară, unica alegere pe care o are cititorul fiind aceea 
a respingerii sau întreruperii lecturii. Scriitura nonlineară (n.n.- specifică presei on-line) 
sparge textul în câteva părţi, cu link-uri către alte pagini de web sau către elemente 
multimedia, încât cititorii îşi pot organiza lectura aşa cum doresc. Subiectul este împărţit în 
fragmente de sine stătătoare, dar legate între ele“72.  

Prin unele caracteristici, noile media seamănă cu vechile media: ele au capacitatea de 
a atinge audienţe uriaşe, au o mare viteză de transmitere, vânzarea de spaţiu şi timp pentru 
publicitate etc. Pe de altă parte, oferă posibilitatea unui dialog intim, conţinuturile transmise 
nu pot fi verificate de autorităţi statale şi nu există o siguranţă informaţiilor preluate din 
aceste noi media. 

 
Gratuitatea ştirilor on-line distruge printul  
  
 În România, dar şi în alte ţări, există ziare care au mai mulţi cititori on-line decât 

ziare vândute. Numărul tot mai mare de utilizatori de Internet, dar şi publicitatea în creştere 
din acest spaţiu au determinat ziarele scrise să acorde tot mai multă atenţie domeniului on-
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line. S-au investit sume importante în site-uri şi conţinutul a fost adaptat pentru formatul 
electronic. Există însă o problemă cu care se confruntă jurnalismul on-line, una care nu mai 
poate fi trecută cu vederea: gratuitatea informaţiilor de pe site-urile de ştiri. Scăderea 
drastică a veniturilor din publicitate i-a făcut pe publisheri să ia în calcul introducerea unei 
taxe de acces la site-urilor de ştiri. În fond, gratuitatea ştirilor este una dintre cauzele 
scăderii vânzărilor de ziare. Diverşi analişti cred că şi în România se va trece, încet-încet, la 
servicii de tip pay per view şi pay per download.  

 Ziarul Financial Times a început să perceapă taxe pentru conţinuturile sale din 
mediul online încă din 2002, măsură considerată, la momentul respectiv, cel puţin 
excentrică de către alte instituţii media, însă s-a dovedit foarte bună pentru publicaţie. Anul 
trecut, în august, când rezultatele financiare ale NewsCorp (proprietară a televiziunilor Fox, 
cotidianului Wall Street Journal şi altele) au arătat pierderi în valoare de 3,4 miliarde de 
dolari, Rupert Murdoch (proprietarul consorţiului media) a zgâlţâit piaţa ziarelor. El a 
promis că va introduce taxe de acces, în acest an, pentru toate site-urile sale de ştiri, 
declarând că epoca informaţiilor on-line gratuite pentru toată lumea a luat sfârşit. Şi 
publisherul german Axel Springer a început să testeze, în decembrie anul trecut, varianta 
accesului contra-cost la ediţiile on-line ale publicaţiilor sale Bild, Die Welt şi Variety. 
Publisherul cotidianului New York Times nu s-a grăbit să tulbure apele, aşteptând să vadă 
cum reacţionează piaţa la această schimbare de paradigmă. La începutul anului 2010, surse 
din interiorul New York Times au anunţat că în curând ziarul va începe să adopte un model 
de taxare similar cu cel folosit şi de Financial Times. Astfel NYTimes.com ar urma să 
îmbrăţişeze accesul contorizat, care ar permite utilizatorilor să vadă gratuit câteva articole 
pe lună după care li se va cere să se aboneze.  

În România, puţini publisheri au introdus taxe de acces la informaţiile on-line, însă 
mulţi se gândesc dacă nu ar trebui să o facă. Şi în trecut au avut loc numeroase discuţii pe 
tema gratuităţii sau a implementării unui sistem de livrare contra cost a informaţiilor de pe 
un site, însă fără nici un rezultat. Au existat însă nişte încercări din partea Ziarului 
Financiar şi a Academiei Caţavencu de a livra pe Internet contra cost conţinutul din ediţia 
tipărită, însă a fost un eşec din punct de vedere al încasărilor, în ciuda unui preţ extrem de 
convenabil. Deprinderea de a citi gratuit informaţia de pe net se înscrie în conceptul absurd 
numit Internet gratuity. Accesul la Internet costă, dar la fel costă şi munca oamenilor care 
scriu, care realizează opere în sens larg şi care trebuie remuneraţi pentru activitatea lor. 
Până când se va hotărî ceva în acest sens, compania Google a anunţat, la sfârşitul anului 
2009, că va limita accesul gratuit către site-urile de ştiri. Compania va permite site-urilor 
care cer bani pentru accesarea ştirilor posibilitatea de a limita numărul de accesări gratuite a 
materialelor, prin intermediul motorului de căutare. Un lucru este cert: va fi greu să 
convingi cititorii să scoată bani din buzunar pentru a putea avea acces la ştiri. Pe de o parte, 
introducerea unei taxe ar putea duce la scăderea numărului de vizitatori ai site-urilor. Pe de 
altă parte, nimeni nu garantează că această taxă va putea salva afacerile media de la 
faliment. 

 
Să nu uităm de atuurile ziarelor! 
 
Ziarele reprezintă cele mai vechi mijloace de informare în masă. Ele au ştiut să se 

adapteze la vremuri şi la oameni. De mai bine de 30 de ani, se vorbeşte despre dispariţia 
ziarelor, însă ele au continuat să apară, în ciuda prognozelor negative. Acest lucru a fost 
posibil deoarece jurnalismul scris a construit o tradiţie pe tot globul, aceea a scriiturii de 
calitate. Radioul şi televiziunea au reprezentat primele provocări pentru presa scrisă, cărora 
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le-a făcut faţă cu succes. Internetul constituie însă de departe, adversarul cel mai de temut 
pentru ziare. De aceea, presa tipărită va trebui să-şi conştientizeze şi să valorifice propriile 
avantaje sau atuuri pentru a putea rezista pe piaţă.  

În momentul de faţă, presa tradiţională oferă cea mai mare bogăţie de stiluri şi 
serveşte drept sursă de inspiraţie jurnalismului din audio-vizual şi on-line. Punctul forte al 
ziarelor este acela că poate transmite informaţii pe larg şi în profunzime, sunt la îndemâna 
oricui (mai ales a celor care nu au deschis niciodată un calculator, dar citesc de o viaţă 
ziarele!). Ele trebuie să se gândească mai bine ce anume interesează publicul în mod 
deosebit şi să-i ofere acestuia, într-o formă atractivă şi facilă, toate informaţiile de care are 
nevoie. Viteza mare de transmitere a ştirilor şi interacţiunea, două atuuri ale Internetului nu 
pot înlocui articolele obiective şi profunde publicate în paginile ziarelor. Peter Gross, 
renumitul profesor american de origine română, care a publicat numeroase cărţi despre 
jurnalism (printre care Colosul cu picioarele de lut şi Mas-media şi democraţia), crede că 
presa tipărită ar trebui să-şi valorifice potenţialul de aprofundare a informaţiilor care apar 
pe celelalte suporturi de comunicare mediatică.  

Într-un interviu acordat Evenimentului Zilei, în noiembrie 2009, Peter Gross spunea: 
„Cred că, la nivel de conţinut, media tradiţionale trebuie să ofere mai multe analize şi să 
lase diseminarea informaţiilor de ultimă oră la mâna online-ului. Unul dintre cele mai 
bune lucruri privind Internetul este că informaţia poate fi actualizată ori de câte ori apare 
ceva nou, ceea ce nu se întâmplă în ziare tradiţionale. Astfel, rolul acestora din urmă se va 
schimba, ziarele fiind nevoite să ofere mai multe articole complexe, de tip analiză, 
neputând fi în competiţie cu online-ul, unde informaţiile se schimbă atât de des şi de rapid. 
Totuşi, deşi au existat prognoze negative, ziarele tradiţionale nu vor dispărea. Nimic nu 
dispare, doar se schimbă şi asta e în firea lucrurilor“. De altfel, jurnalistul britanic David 
Randall susţine aproximativ aceleaşi idei. „Ziarele nu ar trebui să se mai gândească la ceea 
ce fac alte media, ci la ceea ce ar putea face ele. Ziarele au multe puncte tari şi avantaje 
unice. Jurnaliştii ar trebui să le scoată în evidenţă […]. Încrederea ziarelor în propriile 
puteri poate fi restaurată, pentru că, în primul rând, n-ar fi trebuit nicicând abandonată. 
Internetul oferă o falsă democraţie a informaţiei [...]“, spunea jurnalistul David Randall73. 
În plus, „oamenilor le este din ce în ce mai greu să facă judecăţi în cunoştinţă de cauză 
despre chestiuni publice“, mărturisea jurnalistul american Walter Lippman (în 1922, în 
cartea sa Opinia publică), referindu-se la unul dintre motivele pentru care se vând ziarele. 
Această teorie este valabilă şi în zilele noastre, în condiţiile în care relaţiile sociale devin 
din ce în ce mai „încâlcite“. Oamenii au nevoie de cineva care să le filtreze, să cerceteze, să 
pună la îndoială informaţii de tot felul, dar, mai ales, să le explice în detaliu şi pe înţelesul 
lor.  

 
O concluzie 
 
Este greu de prognozat spre ce anume ne îndreptăm, câte ziare vor supravieţui sau cât 

de mult se va extinde presa electronică în următorii ani. Un lucru este însă cert: mass-media 
suportă de la un an la altul numeroase schimbări, ziaristul nu mai este ce a fost, nici 
mijloacele de comunicare în masă, dar nici oamenii sau societatea în ansamblu ei. 
„Computerizarea socială“ este un proces amplu, care nu mai poate fi negat sau ignorat de 
nimeni. Web-ul este un spaţiu virtual, în care nu au loc confruntări faţă în faţă, dar care dă 
posibilitatea unor schimburi informaţionale complexe din orice domeniu, se pot critica sau 
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lăuda oameni şi fapte, se pot primi sau trimite informaţii în timp record etc. În timp ce, în 
viaţa de zi cu zi, relaţia interumană este influenţată de ton, gestică, mimică, vestimentaţie, 
distanţe dintre indivizi etc, relaţia pe internet este condiţionată doar de modalităţile de 
scriere şi de prezentare a celor care navighează pe site-uri.  

 Probabil că presa tipărită nu va dispărea prea curând, dar nici nu va avea o „viaţă“ 
prea uşoară. Realitatea ne arată că România mai are de parcurs un drum lung până la 
dezvoltarea suficientă a Internetului, dezvoltare care să producă declinul presei tipărite. 
Dispariţia de pe piaţa media a mai multor publicaţii n-a făcut decât să dea mai multă 
importanţă suporturilor digitale. Însă, după cum spuneau unii ziarişti, poate că au dispărut 
acele publicaţii scrise prost sau care nu au avut în spate un partid sau un mogul. Criza 
economică nu poate fi doar distructivă pentru mijloacele de comunicare în masă. Ea poate fi 
şi constructivă, transformându-se într-un foarte bun motor de promovare a on-line-ului. Pe 
termen lung, toate analizele referitoare la piaţa românească, dar şi globale, arată că o bună 
parte din viitorul mass- media este on-line! 

 
 
Note 
1 Cf. ziarista Lelia Munteanu, în Gândul din 17 iunie 2009 
2 Coman, Mihai (coord) Manual de Jurnalism. Tehnici fundamentale de redactare(II), 2001, 

Iaşi, Editura Polirom, p.266 
3 Randall, David, Jurnalistul universal, 1998,Iaşi, Polirom, pp. 244 - 245 
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