
Jurnalismul 



Metode şi tehnici de 
colectare a informaţiilor 

Evenimentul desemnează un fenomen ce se produce în lume sau 
un fapt ieşit din comun, o ştire. 

Comportă două planuri:  

 al realului; 

 al informaţiei. 

Există patru categorii de evenimente: 

 1. evenimentele de rutină; 

 2. accidentele; 

 3. scandalurile; 

 4. hazardul fericit. 

 

 



Sursele jurnalistului 

 Instanţele alese şi organele executive (consilii generale şi 
municipale); 

 Administraţiile de stat (prefecturi), 

 Organisme parapublice (camere de comerţ şi industrie); 

 Mari instituţii ale statului (armata, biserica); 

 Manifestările periodice (tîrguri, expoziţii, colocvii); 

 Partide politice şi grupări profesionale; 

 Tribunale, servicii de poliţie şi jandarmerie, salvare, pompieri; 

 Grupări asociative (cluburi sportive, case ale studenţilor). 

Un material bine realizat îmbină trei metode de colectare a informaţiilor: 

 Observaţia calificată presupune documentare; 

 Intervievarea trece automat prin documentare; 

 Documentarea se poate realiza şi prin intervievare şi observaţie. 



Reporterul  
   reprezintă baza piramidei în ierarhia redacţională şi este un ziarist ce 

are rolul de a căuta informaţii şi  de a găsi versiunea cea mai 
apropiată de adevăr. Deasupra lui se află editorii: şefii de secţie sau 
departamente, redactorii-şefi adjuncţi, redactorul-şef, directorul. 

  Un bun reporter trebuie să dea dovadă de anumite calităţi fler (simţul 
ştirii), simţul urgenţei, capacitatea de respectare a termenilor de 
predare a informaţiei, capacitatea de încadrare în spaţiul disponibil, 
bun-simţ, precizie şi acurateţe, o atitudine lipsită de prejudecăţi, 
capacitatea de a schimba registrele (de limbaj, în primul rînd), 
disponibilitatea şi abilitatea de a asculta, curiozitate, perseverenţă. 

Echipamentul de bază al reporterului: carnet de notiţe, agendă, 
reportofon, aparat de fotografiat eventual. 

Realizarea oricărui material de presă porneşte de la documentare, care 
presupune observaţia, reconstituirea, intervievarea surselor, 
verificarea informaţiilor. 



Libertatea presei şi 
libertatea de exprimare 

  nu este absolută. Ea este limitată de existenţa unor 
exigenţe de natură politică, ţinînd de protejarea, în 
cazuri bine definite, a interesului etatic, ca şi de 
necesitatea salvgardării unui set de valori, incluzînd:  

- onoarea; 

- Demnitatea;  

- Toleranţa; 

- respectul identităţii minorităţilor.  

     



  Libertatea presei constituie unul dintre cele mai eficiente 
mijloace pentru asigurarea vitalităţii corpului social, căci o putere 
care nu cunoaşte replica riscă să ajungă o putere atrofiată, 
insensibilă şi deci iresponsabilă. 

  Libertatea presei indică nu numai dreptul de a face cunoscute 
public convingerile, ideile şi opţiunile individuale sau de grup, dar şi 
numeroase drepturi şi datorii care vizează imprimarea, transportul, 
colportajul (distribuire), vînzarea, afişuri precum şi statutul juridic al 
jurnalistului.  

  Mijloacele de informare în masă au obligaţia constituţională de 
a asigura informarea corectă a opiniei publice. 

      În materie de informaţie trebuie respectate: exactitatea, 
onestitatea, discreţia şi corectitudinea. 

 



Textul jurnalistic 
este un mijloc de transmitere a informaţiei în condiţii specifice care sunt 

definite prin precizarea statutului de jurnalist, a relaţiei de comunicare 
unidirecţională, de suportul  comunicaţional. 

  Informaţia este întotdeauna legată de un fapt de actualitate din 
realitate. Acestea conferă textului jurnalistic caracterul de text narativ-
referenţial.  

  Natura comunicării şi profilul destinatarului (conceptul de public-
ţintă) generează o construcţie specifică a textului jurnalistic, ceea ce 
înseamnă prezentarea informaţiilor în ordine descrescătoare a importanţei 
lor conform schemei:  

- Titlu; 

- Paragraf iniţial; 

- Prezentarea faptelor; 

- Consecinţele; 

- Contextul; 

- Reacţia verbală a celor implicaţi.  



Structura “în cascadă” 
Piramida lui Van Dijk  
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Stilul publicistic, 
jurnalistic 

A. Concizia: 

 - eliminarea cuvintelor de prisos; 

 - eliminarea detaliilor de prisos; 

 - a propoziţiilor şi frazelor de prisos; 

 - a redundanţelor (inutilului); 

 - simplitatea; 

 - raportul just diateza activă- diateză pasivă; 

 - sublinierea şi accentuarea în mod corect. 

 



B. Evitatea banalităţilor: 

 - a figurilor de stil; 

 - a clişeelor şi platitudinilor; 

 - a personificărilor uzate prin abuz; 

 - a obscurităţilor “academice”. 

C. Formule ale lizibilităţii: 

 - fraze şi propoziţii scurte; 

 - cuvinte simple. 

D. Semantica: 

 - de evitat cuvinte nefamiliare; 

 - conotaţii; 

 - reclamă deşanţată; 

 - cuvinte evaluative  

   

  A scrie bine înseamnă a scrie adecvat: adecvare la public, la canalul 
mediatic şi la exigenţele genului. Oricît de bine ar scrie cineva despre un 
anumit subiect, dacă acel subiect nu interesează textul nu are nici o valoare 
jurnalistică. 



Stilul publicistic Stilul tehnico-
ştiinţific 

Stilul artistic 

- Presa contribuie la răspîndirea 
lexicului modern. 

- Presa a ajutat la fixarea normei 
gramaticale, la exprimarea cît mai 
exactă a ideilor. 

- Stilul publicistic prezintă cea mai 
mare receptivitate faţă de inovaţie 
în limbă. 

- textul are caracter bipolar: 
comunică idei despre realitate, iar 
în raport cu protagoniştii are o 
dominantă persuasivă şi o 
concentrare semantică maximă. 

- emiţătorul transmite informaţii şi 
aspiră să consolideze diferite 
convingeri social-politice şi 
ideologice. 

- Simplitatea. 

-Caracter concret, obiectiv, precis. 

- vivacitate. Se recomandă: 

- Redactarea la timpul prezent; 

- Propoziţiile incidente; 

- Introducerea de citate; 

- imaginile vizuale; 

- comparaţiile. 

- Este stilul transmiterii de 
informaţii sub formă de 
raţionamente, în domeniul ştiinţei, 
tehnicii etc. 

-  se remarcă sintagmele ce au la 
bază un raţionament (deci ţin de 
logica discursului) şi relatarea 
obiectivă, claritatea, în 
conformitate cu norma neutră a 
limbii literare. 

-E cel mai eterogen, pentru că 
funcţia expresiv-estetică nu 
exclude, teoretic, nici un tip de 
exprimare posibilă. 

- se ignoră receptorul, punîndu-se 
accent pe construirea de 
universuri imaginare. Destinatarul 
nu e absent, ci prezent “indirect”. 



 



Genuri jurnalistice 
 

 Reportajul se bazează pe existenţa unui 
fenomen social pe care-l explică, prin urmare 
este un gen jurnalistic elaborat la faţa 
locului, o experienţă de viaţă trăită 
nemijlocit. El preexistă ştirii, ca o realitate 
dobândită, ce face obiectul unei observaţii 
jurnalistice. Reportajul trebuie să adopte un 
punct de vedere distanţat şi global (principiul 
obiectivitătii) şi trebuie să propună în acelaşi 
timp o interogare a fenomenului tratat 
(principiul inteligibilităţii).  



 Relatarea este un amestec de procedee 
jurnalistice, o intersecţie de genuri: ştire, 
opinie, reportaj sau, mai rar, interviu. 

 Preponderent informativă, are calitatea de a 
evoca un eveniment, un loc, o persoană, 
valorizând scurt şi decisiv, fără insistenţe, 
fără plictisul unor argumentări bogate. Ca şi 
reportajul, relatarea se face de la faţa 
locului, dar este mai obiectivă, evitând 
descrierile lungi, portretistica amplă, 
confesiunea sau umorul. 
 



Ştirea  

 Este cel mai frecvent gen publicistic şi reprezintă o veste care 
aduce o noutate de interes uman, considerată suficient de 
importantă, incitantă de jurnalist pentru a o relata cititorilor 
săi. 

 O ştire bună trebuie să întrunească nişte calităţi: claritate, 
concizie, acurateţe. 

 Ele trebuie să fie complete, dar nu exhaustive şi trebuie 
redactată într-un stil riguros, clar şi precis, lipsit de 
ambiguitate, dar nu şi de expresivitate. Trebuie să se respecte 
regulile imparţialităţii şi credibilităţii. 

 



 Interviul este genul ce constituie nucleul 
jurnalismului audiovizual şi reprezintă o conversaţie 
mediatizată, o succesiune de întrebări şi răspunsuri. 
Scopul interviului este de a oferi opinii, fapte pe o 
anumită temă prin intermediul unui interlocutor. 
Astfel, interviul este genul jurnalistic cel mai utilizat, 
atât ca modalitate de colectare a informaţiei, cât şi 
ca element de sinestătător în conţinutul unor 
emisiuni. Credibilitatea, fluenţa, ineditul confesiunii, 
reprezintă exigenţe obligatorii oricărui interviu bine 
realizat.  

 interviul reprezintă o conversaţie înregistrată care 
are drept scop informarea inedită direct de la sursă. 



 Revista presei rezumă informaţiile din mass-media, impune 
minima informare a ascultătorului (Despre ce este vorba?) şi 
stârnirea curiozităţii. Comentariile, concluziile jurnalistului prin 
apelul la emfază sunt obligatorii. De obicei, acestui gen îi sunt 
proprii tonul ironico-sarcastic, vehement. Critica presupune 
contestare, nemulţumire şi opoziţie la ceva. Ironia, 
contestarea sau reproşul sancţionatoriu reprezintă mijloace 
uzuale de captaţie şi chiar de argumentare. Accentele 
pamfletare şi atacul la baionetă pot să existe într-un 
asemenea discurs, dar fără a se uita două lucruri extrem de 
importante: polemica vizează un subiect cu miză (intelectuală, 
ştiinţifică, morală etc.) şi procedeele stilistice argumentative 
cele mai potrivite sunt ironia, nu atacul la persoană, şi aluzia, 
nu comparaţia jignitoare.  



 Ancheta reprezintă un demers jurnalistic 
menit să dezvăluie adevăruri incomode şi 
ascunse despre o persoană publică, un grup 
de interese, despre afaceri oneroase de 
diferite tipuri, încălcări ale legii, evenimente 
neelucidate etc. În această ordine de idei, 
Michel Voirol face distincţia între reportaj şi 
anchetă: „dacă reportajul arată, ancheta 
demonstrează. Subiectul reportajului este 
un spectacol. Subiectul anchetei este o 
problemă.”  



 Talk-show-ul. Corespondentul talk-show-ului este 
masa rotundă sau dezbaterea. Indiferent de 
specificul fiecărui tip, talk-show-ul presupune 
prezenţa mai multor invitaţi, adunaţi în jurul unui 
moderator (animator) pentru a comenta (explica) o 
anumită temă sau un anumit aspect al temei. 
Reuşita acestui demers jurnalistic implică: un 
subiect interesant şi provocator, o doză anume de 
actualitate, invitaţi cu un grad sporit de notorietate 
(de preferat, specialişti) şi un spaţiu generos de 
exprimare. Prin urmare, sensul unei emisiuni 
intitulate talk-show presupune polemică dezbatere 
aprinsă, controversată. 



 Conferinţa de presă se desfăşoară în situaţii deosebite, când sunt 
dezvăluite comunicate importante, de un interes general. 

 Conferinţa de presă reprezintă un eveniment-cheie, care are menirea de a 
transmite informaţii de maximă importanţă. Informaţia urmează să fie 
dezvăluită şi discutată cu reprezentanţii din mass-media. Temele unei 
conferinţe pot fi decizii politice majore, proiecte importante, întâlniri cu 
personalităţi marcante, conflicte, situaţii de urgenţă sau catastrofe. 

 Organizarea unei conferinţe de presă ţine de un plan general: 
 pregătirea conferinţei de presă (alegerea momentului - data, ziua, ora; 

stabilirea locului de desfăşurare; stabilirea listei invitaţilor; redactarea şi 
trimiterea invitaţiilor; redactarea documentaţiei; elaborarea materialelor 
ajutătoare; pregătirea discursurilor sau intervenţiilor; pregătirea 
reprezentanţilor ce vor participa la conferinţă; pregătiri şi verificări de ultimă 
oră).  

 desfăşurarea conferinţei de presă (primirea jurnaliştilor; deschiderea 
conferinţei; discursul reprezentantului organizaţiei; întrebările; închiderea 
conferinţei; dialogul informal (coffee break); 

 evaluarea modului de desfăşurare a conferinţei de presă şi a efectelor ei. 



 Cronica sportivă reprezintă genul 
jurnalistic care redă evenimentele din lumea 
sportului în ordine cronologică. Etimologic, 
cronică înseamnă „a pune în circulaţie ştiri". 
Prin urmare, orice text jurnalistic poate fi 
considerat o cronică. 

 Autorul prezintă evenimentele prin propriile 
observaţii, impresii şi reflecţii la finele unei 
zile sau ale unei săptămâni. Cronica 
înseamnă unghi de atac inedit.  



 Comentariul sportiv are destinaţie interpretativă, 
el nu relatează faptele, ci le interpretează, prin 
urmare aduce o nouă viziune asupra evenimentului 
comentat. Exigenţele acestui gen impun 
cunoaşterea excelentă a domeniului. Subiectele 
comentate sunt de mare actualitate. 

 Sub aspectul expresiei lingvistice, orice tip de 
comentariu, inclusiv cel sportiv, prevede cerinţele 
de expunere ale fiecărui gen jurnalistic: claritate, 
precizie, concizie şi accesibilitate.  



Titlul jurnalistic 

 Titrologia este o disciplină relativ nouă, revendicată 
deopotrivă de poetică, semiotică, stilistică, critică literară sau 
jurnalism. 

 Titlul constituie partea cea mai grea a meseriei de jurnalist. 
Un titlu bun îndeplineşte 5 cerinţe: 

 1. să aibă un mesaj foarte clar; 

 2. mesajul să fie excerptat din informaţia principală a 
articolului, şi nu din cea colaterală; 

 3. să existe o coeziune strînsă între între text şi titlu; 

 4.  să fie formulat corect şi comprehensibil; 

 5. să fie incitant, să dea cititorului un imbold de lectură. 

 



Tipologia titlurilor 

 1. Titlul - cuvînt  format dintr-un substantiv sau alte părţi de 
vorbire; 

 2. Titlul – enunţ. Ex: calificări rapide; adunări generale. 

 3. Titlul – enunţ.  

 4. Titlurile interogative. 

 5. Titlurile exclamativ-imperative; 

 6. Titlurile defective de predicat. Predicatul este marcat prin 
linie de pauză, două puncte etc. 

 7. Titlul – citat; 

 8. Titluri care exploatează valoarea stilistică a unor semne de 
punctuaţie. 



Procedee stilistice 
titrologice 

 1. Parodierea sau parafrazarea unor proverbe, zicători; 

 2. Domeniul cult, livresc. Pot fi parafrazate versuri, maxime 
sau expresii celebre, titluri de opere, filme, melodii, 

 3. Ambiguitatea; 

 4. Rima; 

 5. Titluri evazive, care derutează cititorii. 

 Tipologia titlurilor jurnalistice este mult mai amplă 

 


