
129 

 

JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 
 

PRESA DIN REPUBLICA MOLDOVA DUP  1990: 
EVOLU IE SAU INVOLU IE? 

 

Mihail GUZUN 

 

La începutul anilor ”90 [1], majoritatea organelor de pres  din 
Republica Moldova au fost marcate de un ir de „neîn elegeri”: (1) 
conflictele ap rute între redac ie i editor/patron; (2) nemul umirile 
auditoriului vizavi de politica editorial  promovat ; (3) dificult ile 
ap rute ca rezultat al scumpirii spectaculoase a serviciilor de difuzare, 
a hârtiei i a cheltuielilor tipografice. Unele redac ii au reac ionat la 
independen a râvnit  într-un mod specific. Bun oar , în num rul din 3 
iunie 1990 al ziarului „Tineretul Moldovei” la rubrica ”1+2” au fost 
inserate urm toarele rânduri: „O tire de uz intern. Colaboratorii 
ziarului nostru au renun at definitiv la elaborarea planurilor lunare, 
trimestriale, anuale etc. ACUM IMPREVIZIBILUL S-A C RAT 
PE TRON”. De altfel, rezultatele unei astfel de „hot râri radicale” nu 
s-au l sat mult timp a teptate, cauzând o sc dere brusc  a tirajului 
gazetei, adic  a popularit ii ziarului în rândurile tineretului. În cadrul 
unui simpozion organizat de Uniunea Jurnali tilor din Moldova (a fost 
i o astfel de organiza ie în Republica Moldova) la finele anilor ”90, la 

care au fost invita i i reprezentan i ai Guvernului, Parlamentului 

Republicii Moldova, în luarea de cuvânt am prognozat trei c i posibile 
ale evolu iei mijloacelor de informare în mas  din ar : 

I-ul scenariu, optimist: reformele economice vor evolua pe o cale 

mai bun , mijloacele de informare în mas  vor ob ine un suport 
economic mai durabil – jurnalistica va fi depolitizat . Spa iul public 
va cunoaşte o dezvoltare spectaculoas . 

Al II-lea scenariu, pesimist: rolul statului va creşte într-atât, încât 
mass-mediile se vor transforma într-o simbioz  de propagand  şi 
public relations, – cu o dezvoltare evident  a publicaţiilor de 
bulevard. Spa iul public va fi în declin. 

Al III-lea scenariu: Economia va r mâne într-o permanent  stare 
de criz ; situa ia grea se va extinde şi în zona mijloacelor de informare 
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în mas , ele vor încerca s  ias  din situa ia grea pe c i diferite, vor 
sc dea tirajele, dar şi calitatea textelor. Presa de bulevard – în creştere. 
Spa iul public se va r sfrânge. 

Chiar dac  vicepre edintele Parlamentului de atunci, gazetar de 
profesie, mi-a repro at, c  „cel de-al treilea scenariu nu-i pentru noi”, 
adic  pentru Republica Moldova, cu timpul tocmai el s-a dovedit a fi 

cel mai realist. Publica iile din Republica Moldova s-au confruntat în 
permanen  cu dificult i generate de starea economic  precar .  

Chiar nu demult a fost anun at  scumpirea pre ului hârtiei de la 
620-650 euro per ton  pân  la 770 euro per ton , ceea ce, în viziunea 
Asocia iei Presei Independente, ar conduce la cre terea considerabil  a 
cheltuielilor de editare a publica iilor periodice. Aceast  majorare 
neplanificat  a costurilor de produc ie va lovi foarte dur în publica iile 
periodice din R. Moldova care şi aşa parcurg o perioad  foarte dificil  
din punct de vedere economic, cauza fiind micşorarea volumelor de 
publicitate. Multe din publica iile periodice independente, care nu sunt 
editate din banii grupurilor de interese politice sau economice, se vor 

afla în urm toarele luni în prag de faliment, deoarece costul hârtiei de 
ziar constituie principala linie de cheltuieli a redac iilor. 

S  nu uit m îns  c  starea jurnalismului în societ ile contem-

porane este condi ionat  i de factorii genera i de sistemul politic din 
ara respectiv . Karol Jakubowicz, fostul director al departamentului 

de Analiz  Strategic  din cadrul Consiliului Na ional de 
radiodifuziune din Polonia, un autor adeseori citat de speciali tii 
preocupa i de evolu ia mass-mediei la etapa actual , situeaz  
Republica Moldova, dup  dezmembrarea Uniunii Sovietice, de rând 
cu Republica Slovac , Bulgaria, România, Ucraina, Rusia, Croa ia i 
Republica Kârgâstan, în grupul de ri cu regimuri politice concentrate 
(concentrated political regimes) [2].  

Pentru noi prezint  interes experien a acumulat  de rile Baltice, 
care i-au luat i ele startul la confluen a anilor ”80, ”90 spre societ i 
cu democra ii consolidate, cam de pe aceea i linie cu Republica 
Moldova. i aici perioada de cre tere a autorit ii i încrederii fa  de 
mijloacele de informare în mas  se atest  în anii 1987, 1988... Pentru 
ca în chiar primii ani dup  proclamarea independen ei tirajele 
publica iilor periodice s  scad  brusc. Îns  începând cu anii 1994, 
1995 interesul fa  de mijloacele de informare în mas  a început s  
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creasc  sim itor, aceasta datorându-se faptului c  în mass-mediile din 

Lituania, Estonia i Letonia au v zut lumina tiparului tot mai multe 
articole despre f r delegile autorit ilor.  

Spre deosebire de Republica Moldova, guvernele din rile Baltice 

au tratat presa ca pe un instrument important de formare a unor 

societ i civile, iar partidelor politice i b ncilor li s-a interzis crearea 

unor organe de pres  proprii. Dar i baza economic  a mass-mediilor 

de aici era cu totul alta. Proprietarii institu iilor mediatice au devenit 
mai multe trusturi din rile Scandinave, care nu s-au implicat în 
politica editorial  a redac iilor. Noii proprietari n-au manifestat un 

interes deosebit fa  de pozi ia ideologic , dar i-a preocupat, în primul 
rând, profitul ob inut. 

i înc  un detaliu semnificativ: ¾ din estonieni, 2/3 din letoni i 

35% din lituanieni citeau doar presa local . Adic  informa ia difuzat  
de institu iile mediatice din rile lor era mai credibil  decât cea 
ob inut  din presa str in  [3]. 

C tre sfâr itul anului 1994 în Republica Moldova erau înregistrate 
deja 513 publica ii, dintre care 73 de reviste i 440 de ziare i buletine 
informative. Presa privat  era reprezentat  de 148 de publica ii. 
Cre terea spectaculoas  a num rului ziarelor i revistelor a fost 

„stimulat ” într-o anumit  m sur  de taxa simbolic  necesar  pentru 
înregistrarea publica iilor, doar 2 lei (!), i de ambi ia fiec rei 
institu ii, care se considera cât de cât solid , s  dispun  de propriul 
organ de pres . Astfel c  la acea perioad  68 de publica ii periodice 
apar ineau partidelor i mi c rilor politice, 58 de ziare i reviste de 
specialitate erau editate de institu iile de înv mânt i de cercetare, 34 
– apar ineau ministerelor i departamentelor de stat, 11 – guverna-

mentale, 11 – pentru copii, 10 – religioase, 6 – ale uniunilor de crea ie 
[4]. De altfel, dup  promulgarea Legii presei [5] toate publica iile 
urmau s  fie înregistrate la Ministerul de Justi ie, condi iile fiind mult 
mai stricte, astfel c  o bun  parte din ziare i reviste, incl usiv din 
motive economice, i-au sistat activitatea. 

Bussinesul mediatic a devenit în Republica Moldova o afacere... cu 
multe necunoscute. Vom reproduce în acest context câteva citate 
dintr-un articol/editorial cu titlul „SOS”! Se mântuie ziarele!”, semnat 
de regretatul ziarist Constantin T nase i publicat în s pt mânalul 
independent „Timpul”, al c rui fondator i este: 
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„Presa la noi, în RM, este cea mai falimentar  „ramur  a economiei 
na ionale”, cea mai s rac  dintre cele patru puteri din stat. ...În 
asemenea condi ii, presa este cea mai obidit  putere în stat, de aceea e 
atât de bicisnic , lipsit  de caracter i principii. Ea, beata, pentru a 
supravie ui, este silit  s  se prostitueze, s  se culce în paturi murdare 
cu tipi z b lo i i impoten i. 

...Problema se pune foarte simplu: ori ne înec m definitiv, ori 
supravie uim cu un num r mai mic de cititori... Presa independent  
este un institut indispensabil al democra iei... Azi numai spunerea 
adev rului este singura noastr  ans  de a ie i din marasmul în care 
am nimerit” [6]. Trebuie s  recunoa tem: Dac  la începutul anilor ”90 
mul i ziari ti credeau în for a cuvântului publicistic, sperau c  presa va 
schimba lumea spre bine, cu timpul, în urma comercializ rii presei, 
idealismul lor s-a transformat în pragmatism, i-au f cut s  în eleag  
profesionalismul ca pe o posibilitate de a îndeplini o anumit  sarcin . 
Despre aceasta ne vorbe te i migra ia multor ziari ti buni de la un 
post de televiziune la altul, pe care noii patroni, se pare, i-au ademenit 

cu alte promisiuni decât cele c  în fa a lor s-ar deschide mai multe 

posibilit i de a se manifesta în plan creativ. În pofida multor eforturi, 
activit i întreprinse de institu iile europene în vederea organiz rii i 
dezvolt rii sectorului mediatic, noi am ajuns în situa ia de ast zi, când 
mass-mediile, majoritatea dintre ele, s-au retras în anticamerele 
guvern rii i ale partidelor politice, au fost transformate în instrumente 
de manipulare i dezinformare... 

Entuziasma i de libertatea ob inut , majoritatea absolut  a noastr , 
a ziari tilor a sperat la începutul anilor `90, c  într-un timp record vom 

trece pragul unei societ i democratice autentice, la care se râvnea atât 
de mult. Am tras aer adânc în piept i am pornit cu mare vitez  la 
drum, ca s  ajungem cât mai repede la fini . În curând, îns , nu ne mai 
ajungea nici aer, dar nici for . A disp rut treptat i entuziasmul. Mai 
târziu aveam s  în elegem, c  distan a pe care trebuiau s-o parcurg  
mass-mediile n-a fost una scurt , dar una mult, mult mai lung , c  în 
condi iile de trecere de la totalitarism la o societate democratic , 
ziaristul, dac  e s  ne exprim m în termeni sportivi, nu este un 
sprinter, dar mai curând un fondist.  
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JURNALISTUL ÎN CONDI IILE CONVERGEN EI 
MEDIATICE:  CADRUL RELA IONAL INSTITU IONAL 

ȘI PRACTICI OPERA IONALE 

 

Maria GUGULAN 

 

Organizarea rela ional  şi comportamentul jurnalistic în procesul 
de crea ie sunt dictate atât de caracterul evenimentelor, de necesitatea 
de a avea acces larg la informa ii, de a primi operativ aceste 
informa ii, cât i de mediul în care î i desf oar  jurnali tii activitatea. 
În condi iile convergen ei mediatice, jurnali tii muncesc într-un mediu 

în care domin  tehnologia. Atât rela iile ce se stabilesc între colegi, cât 
i rela ia cu sursele sau cu publicul sunt influen ate în mod direct de 

noile tehnologii digitale ce constituie, actualmente, instrumentele de 

baz  pentru colectarea, producerea i difuzarea informa iilor.  
În noul mediu de lucru, jurnali tii au în fa  noi provoc ri, diferite 

de cele din mediul tradi ional. Men ion m în acest sens, în primul 

rând, rela ia dintre membrii redac iei convergente. Jurnali tii trebuie 
s  demonstreze deschidere pentru colaborarea cu acei colegi cu care 
anterior erau în competi ie. Sarcin  deloc u oar , deoarece presupune 
compatibilizarea unor culturi i practici de lucru diferite. Thomas 

Legare sus ine c  nu to i membrii unei organiza ii media sunt capabili 
s  se adapteze mediului convergent, iar motivul nu este lipsa de 
performan , ci faptul c  nu sunt preg ti i moral pentru aceast  nou  
conjunctur . Oamenii ezit  în fa a schimb rii, iar secretul succesului 
ob inut de organiza iile media se datoreaz  unei managerieri eficiente 
a resurselor umane i a unei planific ri adecvate a procesului de 
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