
Introducere

În cadrul acestui articol vom prezenta capitolul
introductiv al studiului Jurnaliºtii din Republica
Moldova în societatea post-comunistã: roluri, valori,
reprezentãri profesionale1, realizat în perioada iunie
2005 – septembrie 2006. Cercetarea s-a bazat pe un
eºantion de treizeci ºi ºapte de jurnaliºti, din douãzeci
ºi ºase de instituþii mass-media din Republica
Moldova, din care au fãcut parte un numãr aproape
egal de bãrbaþi (46%) ºi femei (54%), cu vîrste
cuprinse între 24 ºi 63 de ani. Experienþa de muncã a
majoritãþii jurnaliºtilor participanþi la studiu era de
cinci ºi mai mulþi ani (48,6% activau ca jurnaliºti de
5–10 ani, 46% – mai mult de 10 ani), doar 5,4% dintre
subiecþii intervievaþi aveau mai puþin de cinci ani de
experienþã. Jurnalistul cu cea mai mare experienþã, 42
de ani, a intrat în profesie în anul 1964, iar cel cu cea
mai micã experienþã (2 ani)  ºi-a început activitatea în
2004. 64,9% dintre jurnaliºti aveau studii superioare de
specialitate, 29,7% – studii superioare în alte domenii
decît jurnalismul (filologie, limbi strãine, istorie,
filosofie, drept, regie), iar 5,4% dintre subiecþi au
declarat cã au studii superioare nefinalizate. Mai puþin
de jumãtate dintre jurnaliºtii incluºi în eºantion (46%)
erau generaliºti, ceilalþi (54%) specializaþi în domeni-
ile politic, economic, cultural, ecologic, sãnãtate ºi
sport. Aceºtia ocupau diverse poziþii în redacþii: în
presa scrisã – 6 redactori-ºefi, 2 redactori-ºefi adjuncþi,
1 redactor ºi 5 reporteri; la radio ºi televiziune – 3
redactori-ºefi, 3 redactori ºi 8 reporteri; la agenþiile de
ºtiri – 2 redactori-ºefi, 1 redactor ºi 4 reporteri; în orga-
nizaþii media – 1 director (care realiza prin cumul ºi
funcþia de redactor-ºef) ºi 1 reporter.

Douã generaþii, patru profiluri profesionale 

Eºantionul de intervievaþi selectaþi pentru aceastã
cercetare reprezintã douã generaþii de jurnaliºti, pe care
le vom numi convenþional jurnaliºti sovietici ºi jur-
naliºti post-sovietici2, diferenþiate conform profilurilor
lor profesionale. Astfel, din generaþia jurnaliºtilor sovi-

etici fac parte ziariºtii sunt fideli modelului comunist
de presã ºi ziariºti care au adoptat stilul occidental în
activitatea profesionalã, iar generaþia jurnaliºtilor post-
sovietici este formatã din ziariºti educaþi ºi socializaþi
în spiritul mass-media tradiþional-comuniste ºi ziariºti
care au preferat stilul occidental de presã3. În tabelul de
mai jos este prezentatã o sintezã a celor patru profiluri
profesionale, pe care le adoptã ambele generaþii de jur-
naliºti din Republica Moldova, divizate conform cri-
teriilor: vîrsta accederii în profesie, studii, motivaþii
profesionale, cãile de acces în profesie, forma de anga-
jare, apartenenþa la Uniunea Jurnaliºtilor ºi deþinerea
unor proprietãþi media. 

Generaþia jurnaliºtilor sovietici este omogenã ºi
conservatoare, reprezentatã de profesioniºti „standar-
dizaþi” care au venit în jurnalism, de regulã, dupã
ºcoalã sau armatã, ºi posedã, în marea lor majoritate,
studii superioare. Aceºti jurnaliºti au fost la timpul lor,
selectaþi minuþios, preponderent din clasa muncitoare,
luîndu-se în considerare capacitãþile lor creative. Ei au
fost instruiþi conform principiilor teoriei sovietice ºi
practicii jurnalistice care promova dezvoltarea social-
ismului ºi socializarea prin partid. Astãzi o parte dintre
ei continuã sã menþinã viziunea conservatoare a jurnal-
ismului sovietic, considerînd fireascã relaþia cu put-
erea. Iar o altã parte, au preferat sã se converteascã în
jurnaliºti care promoveazã valori democratice, adop-
tînd stilul occidental în activitatea lor profesionalã.
Jurnaliºtii sovietici, fideli modelului comunist de
presã, continuã sã lucreze în mass-media de stat, par-
ticipînd activ la manifestaþiile asociative profesional-
tradiþionale, de exemplu în cadrul Uniunii Jurnaliºtilor
din Republica Moldova. Iar jurnaliºtii sovietici, adepþi
ai stilului occidental de presã, au devenit directori,
redactori-ºefi sau redactori-ºefi adjuncþi la cele mai
titrate mass-media publice sau private din Republica
Moldova. 

Generaþia jurnaliºtilor post-sovietici se deosebeºte
de generaþia jurnaliºtilor „experimentaþi” prin prove-
nienþa sa, viziunea asupra profesiei, mobilitate, capac-
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itate de a suprapune diverse tipuri de activitãþi profe-
sionale. Aceºti jurnaliºti reprezintã o subculturã vastã,
deseori eterogenã, de indivizi cu vîrsta cuprinsã între
18-50 de ani, de origini sociale ºi studii diverse, fãrã
experienþã de muncã în domeniu. Accesul lor în profe-
sie a fost posibil datoritã legilor permisive din domeni-
ul mass-media adoptate la începutul anilor ’90. Deºi o
parte dintre aceºti jurnaliºti promoveazã modelul sovi-
etic de presã, ei nu simt nevoia de asociere profesion-
alã, preferînd sã acþioneze individual, concurînd între
ei ºi axîndu-se mai mult pe profit, neglijînd laturile
etice ºi creative ale domeniului. 

În continuare vom efectua o analizã a caracteristi-
cilor celor douã generaþii de jurnaliºti potrivit urmãto-
rilor parametri: venituri, factorul de gen, motivaþii pro-
fesionale, afiliere politicã ºi profesionalã. 

Venituri

Majoritatea jurnaliºtilor intervievaþi (91,9%) aveau
contracte individuale de muncã, contracte de colabo-
rare sau contracte pentru free-lancer-i, primind salarii
fixe, stabilite în funcþie de mass-media la care activau
ºi de programul lor de muncã. Pe parcursul realizãrii
interviurilor au fost descoperite, totuºi, trei cazuri cînd
jurnaliºtii nu erau încadraþi juridic în instituþiile mass-
media pentru care lucrau, aceºtia fiind retribuiþi sub
forma plãþii în acord sau cu salarii neimpozitate.
Astfel, în douã dintre cazurile studiate, jurnaliºtii

preferau sã se detaºeze de politica administrativã a
organizaþiei media, neacceptînd modelul contractual
de muncã, care îi obliga sã aibã programe fixe ºi ore
suplimentare de muncã; în celãlalt caz, jurnalistul îºi
dorea sã obþinã un contract de muncã la instituþia
media la care activa, dar nu avea încã experienþa de
muncã necesarã, aflîndu-se de cîteva luni în perioada
de probã. 

Contractele pentru free-lancer-i ºi contractele tem-
porare, ca modalitãþi de angajare, au apãrut recent pe
piaþa serviciilor media din Republica Moldova,
fenomenul fiind cauzat de dezvoltarea tipului de pro-
prietate privatã a mass-media ºi apariþia unor filiale ale
instituþiilor media occidentale. Aceste forme de anga-
jare erau la început mai curînd excepþii, decît practici
obiºnuite în domeniul jurnalismului urban moldove-
nesc. Deºi majoritatea intervievaþilor erau angajaþi per-
manent în redacþii, fiecare al doilea jurnalist colabora
cu una sau mai multe instituþii mass-media sau partici-
pa la diverse proiecte ºi afaceri pentru a-ºi suplimenta
veniturile.  

Forma de remunerare a jurnaliºtilor depindea de
tipul de instituþie media la care lucrau aceºtia. Astfel,
în organele media de stat sau publice (postul de tele-
viziune Moldova 1, Radio Moldova, Radio Antena C,
ziarul Capitala, revista Agricultura Moldovei, ziarul
Capital Market, agenþia de ºtiri Moldpres) jurnaliºtii
primeau salarii fixe ºi venituri în acord, potrivit func-
þiilor pe care le deþineau în organizaþie, dar ºi prime, pe
care le încasau cu diverse ocazii (sãrbãtori naþionale,
materiale inedite, concursuri cîºtigate). În mass-media
private, fie cã e vorba despre posturi de televiziune ºi
radio, presã scrisã sau agenþii de ºtiri (posturile de tele-
viziune NIT ºi ProTV Chiºinãu, posturile de radio
Europa Liberã, Radio Noroc, Radio Sãnãtatea ºi Vocea
Basarabiei, publicaþiile Cuvîntul, Flux, Jurnal de
Chiºinãu, Natura, Sãptãmîna, Timpul, VIP Magazin ºi
Ziarul de gardã, agenþiile de ºtiri BASSA-press ºi
Reporter.md) jurnaliºtii care aveau contracte indivi-
duale de muncã, primeau salarii fixe negociate cu
structurile administrative ale instituþiilor media, plus
prime ºi acorduri, oferite în funcþie de realizãrile per-
sonale. Angajaþii organizaþiilor media (Asociaþia
Presei Independente ºi Centrul de Investigaþii
Jurnalistice) erau retribuiþi pe proiecte, salariile lor, de
obicei, fiind fixe. Deci, pentru remunerarea
jurnaliºtilor erau folosite patru forme diferite de re-
tribuþie: salariul, acordul, prima ºi retribuþia pe
proiecte. Totuºi, aici trebuie sã specificãm cã forma de
remunerare a jurnaliºtilor nu era stabilã, ci varia în
dependenþã de cantitatea ºi nu calitatea producþiei jur-
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nalistice.
Presã scrisã/m/50: „Colaborez cu o revistã ºi

indiferent dacã scriu bine sau dacã scriu prost, mie mi
se plãteºte pentru douã pagini douã sute de lei. Dacã
mie mi se plãteºte pentru douã pagini douã sute de lei,
dar apare varianta ca cineva sã scrie de zece ori mai
prost ca mine ºi e de acord sã ia pentru douã pagini o
sutã de lei, el îmi ia locul, pentru cã e mai ieftin. Aºa
se întîmplã peste tot ºi în televiziune ºi la radio. În
domeniul nostru sãrãcia este în detrimentul calitãþii ºi
þara este la nivelul la care este din acest motiv.”

Exceptînd salariile, acordurile ºi primele, jurnaliºtii
mai primeau, în plus, bani pentru publicitatea adusã
oficial sau neoficial în redacþie. Aici trebuie sã atragem
atenþia asupra faptului cã activitatea jurnaliºtilor la
acest capitol nu se rezuma doar la a face reclamã unor
produse sau servicii, ci ºi la realizarea materialelor la
comandã sau utilizarea publicitãþii ascunse ca forme de
promovare a intereselor unor grupuri politice sau eco-
nomice, mai ales în perioada electoralã.

Organizaþie media/f/37: „Din cauza stãrii mate-
riale în care se aflã, mulþi jurnaliºti ºi familiile lor
devin uºor victimele unor partide politice sau chiar ale
lumii interlope, care le furnizeazã anumite date sau le
cer sã facã anumite materiale în favoarea cuiva, evi-
dent fiind plãtiþi pentru asta. În campaniile electorale,
mai ales din ultimii ani, lucru’ acesta e cel mai vizibil.
[…]Politicienii sau oamenii de afaceri îi cumpãrã de
multe ori pe jurnaliºti cu bani sau cu diferite cadouri.
Cunosc cazuri reale cînd anumiþi politicieni s-au lãu-
dat cã îl au la mînã pe cutare sau cutare jurnalist.
Chiar recent un om de afaceri mi-a povestit cum un
politician îi spusese odatã la un chef: „I-am dat jurna-
listului cutare (întotdeauna se spune numele) 1000 de
dolari ºi sunt sigur cã va scrie despre mine de bine
toatã viaþa lui”. Acelaºi politician spunea în anumite
cercuri cã i-a cumpãrat unui jurnalist apartament, iar
altuia i-a dãruit o maºinã de spãlat. Alþi colegi de ai
mei din presa de stat povesteau cum acel politician a
fost atît de binevoitor cînd i-a luat într-o delegaþie în
Bulgaria, încît le-a dat din buzunarul propriu cîte cîte-
va sute de dolari fiecãruia pentru diurnã.” 

Radio/m/34: „Existã jurnaliºti care îºi fac meseria
la comandã, scriu materiale pe bani. Asta e mai mult o
relaþie de client – jurnalist. Se mai întîmplã la noi [la
redacþie – n.a.] sã fie comandate materiale denigra-
toare pentru personaje incomode în campania elec-
toralã sau în afara ei. ªi existã oameni care se apucã
sã facã chestia asta pentru anumite sume de bani. […]
La modul ideal jurnalistul este plãtit din tirajul publi-
caþiei pentru care scrie sau din publicitatea legalã

adusã la redacþie. Dacã eºti un jurnalist bun ºi lucrez
la o instituþie care are prizã la public, ai un salariu
bun. La noi nu se întîmplã aºa. Cum credeþi cã
supravieþuim, lucrînd doar în jurnalism?”

La mijlocul anului 2006, jurnalistul moldovean
cîºtiga de la 400 la 2.500 de lei moldoveneºti. În
diverse tipuri de mass-media jurnalistul era retribuit
diferenþiat. În organele media de stat venitul lor era de
1.500-2.000 de lei moldoveneºti, salariul deseori
venind cu întîrzieri. În insituþiile private venitul jur-
naliºtilor era un subiect tabu, iar jurnaliºtii, de obicei,
erau mulþumiþi de nivelul de salarizare. 

Radio/m/29: „Toþi banii pe care îi am eu ºi familia
mea sunt numai din jurnalism. Avînd în spate instituþii
media importante, eu sunt mulþumit de cît cîºtig.” 

Agenþie de ºtiri/m/40: „Eu nu pot avea surse supli-
mentare de venit în funcþia pe care o deþin, dar totul
este relativ. Eu nu mã pot odihni pe insulele Bahamas,
dar sunt mulþumit de salariu.”

Televiziune/f/26: „Eu pot sã zic cã am un salariu
decent pentru Republica Moldova, unde salariul mediu
pe economie este de o mie cinci sute de lei, aproape o
sutã de dolari sau mai puþin. Salariul meu este cu mult
mai mare decît atît, cu mult mai mare.”

În organizaþiile media cercetate, salariul unui
reporter nu depãºea 2.000 de lei moldoveneºti, iar
salariul unui redactor varia între 3.000 ºi 4.000 de lei
moldoveneºti. Cel mai mare salariu îl aveau directorii
de proiect din cadrul organizaþiilor media non-guver-
namentale, care primeau în jur de 4.000-5.200 de lei
moldoveneºti. În afara unui salariu fix, fiecare al doilea
jurnalist avea venituri din alte organizaþii media sau
comerciale. 

Presã scrisã/m/50: „Categoric nu îmi este suficient
salariul meu. Eu mai scriu ºi versuri, mai scriu texte la
cîntece, mai ºi traduc din diferite limbi, mai sunt ºi un
traducãtor deficitar, pentru cã traduc din românã în
rusã, cã rusa o ºtiu biniºor. Mai pot scrie scenarii, am
fãcut scenarii de muzical, scenarii de seriale, adicã
diferite lucruri din astea care mã menþin pe linia de
plutire, sã zic aºa.” 

Presã scrisã/f/52: „De cînd s-a permis cumularea,
eu am lucrat în cîteva locuri de muncã în jurnalism. În
perioada sovieticã acest lucru nu era permis ºi eram
nevoiþi sã ne limitãm la salariul cela pe care-l aveam.
Se pedepsea chestia asta, chiar dacã aveai posibilitãþi,
potenþial, nu era permis. Dupã 1991, cînd s-a permis
acest lucru, nu a fost an ca eu sã lucrez la un singur loc
de muncã. Am avut întotdeauna douã, trei locuri de
muncã ºi nu numai din motive financiare. Lucrînd
atîþia ani în domeniu, apar ºi alte relaþii decît cele
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strict oficiale ºi atunci cînd a fost nevoie undeva de
mine, am fãcut acest lucru. ªi acum am douã chiar ºi
trei locuri de muncã. Cel de bazã este acesta. Lucrez
numai în jurnalism, cu atît mai mult cã eu în jurnalism
pot tot ce se poate face, mai puþin paginez sau mai
puþin lucru de secretariat, în rest redactez, editez, fac
corecturã, fac traduceri din românã în rusã ºi invers,
practic tot ce se poate face.”

Radio/m/28: „În acest domeniu, ca ºi în orice
domeniu de creaþie din Moldova existã fenomenul
salariului dublu – unul pe care îl ºtie statul ºi altul pe
care îl ºtie numai angajatul ºi angajatorul. Nu cred cã
existã mulþi jurnaliºti astãzi în Moldova care lucreazã
doar pentru o instituþie de presã. De obicei, un jurna-
list lucreazã într-o instituþie mass-media ºi mai
lucreazã în alte posturi, la alte instituþii în domeniul
comunicãrii – de la impresari, manageri muzicali pînã
la oameni de afaceri.”

Analiza veniturilor jurnaliºtilor, mai ales din presa
scrisã, unde erau fixate cele mai mici salarii, demon-
streazã cã plata în acord uneori depãºea cu mult sala-
riul de bazã, altfel spus venitul ziariºtilor depindea de
cît de multe rînduri vor publica într-o lunã. De aseme-
nea, situaþia materialã a organului de presã influenþa
direct suma primitã de jurnaliºti, adicã exista o dife-
renþã însemnatã la nivelul veniturilor jurnaliºtilor din
presa scrisã prosperã ºi cea falimentarã. Starea finan-
ciarã prosperã a mass-media influenþa pozitiv asupra
plãþilor regulate a salariilor, mai mult decît asupra
mãrimii lor. În organele de presã prospere jurnaliºtii
primeau salarii în fiecare lunã, în organele falimentare
ziariºtii puteau sã nu primeascã salarii ºi cîteva luni la
rînd.

Jurnaliºtii de rînd – reporterii, redactorii –, în ge-
neral, nu au acces la proprietatea media. În presa elec-
tronicã jurnaliºtii nu deþineau acþiuni ºi nici nu erau
reprezentaþi în consiliile de conducere ale mass-media,
în timp ce în presa scrisã, de exemplu la publicaþiile
Cuvîntul, Curaj, Natura, ei aveau un numãr limitat,
nereprezentativ de voturi în consiliile administrative.
Jurnaliºtii ºtiau, în general, cine sunt proprietarii insti-
tuþiilor media la care activau, dar nu erau interesaþi de
politica lor administrativã. 

Agenþie de ºtiri/f/50: „Sincerã sã fiu, nu cunosc
prea multe despre asta ºi nici nu mã intereseazã. Nu
vreau sã vorbesc despre lucrul ãsta, pentru cã nu
depinde de mine nimic aici ºi mã strãdui sã mã intere-
sez cît mai puþin posibil.”

Presã scrisã/m/26: „E ciudat ce o sã vã spun acum,
dar eu nu cunosc proprietarii ºi nici nu aº vrea sã-i
cunosc. Cred cã o sã am mai multã bãtaie de cap cu ei

ºi îmi fac ºi mie probleme.”
În concluzie, putem afirma cã jurnaliºtii au doar

rolul de simpli salariaþi pe piaþa muncii din Republica
Moldova, cîºtigînd între 400 ºi 5.200 de lei pe lunã –
doar la filialele media strãine (Radio Europa Liberã,
ProTV Chiºinãu) salariul poate depãºi suma de 5000
de lei. Venitul lor lunar include: salariul de bazã, acor-
dul, prima, veniturile suplimentare de la alte locuri de
muncã ºi procentul din serviciile publicitare. În plus,
salariul de bazã poate fi depãºit cu mult de cel supli-
mentar. De exemplu, unul dintre jurnaliºtii intervievaþi
ne-a declarat cã avea un salariu de bazã de 1.500 de lei
moldoveneºti ºi un venit suplimentar de 3.500 de lei
moldoveneºti. Pe de o parte, aceasta demonstreazã cã
jurnaliºtii din Republica Moldova au libertate ºi
autonomie pe piaþa muncii – îºi aleg singuri
locul/locurile de muncã ºi condiþiile de lucru –, iar pe
de altã parte, se pare cã în redacþii nu existã un control
administrativ asupra jurnaliºtilor ºi nici munca, pe care
o realizeazã, nu este suprasolicitantã, fapt ce le permite
multora dintre ei sã-ºi suplimenteze veniturile salariale
foarte mici prin activitãþi extra-redacþionale atît în
domeniul jurnalistic, cît ºi în alte domenii sociale
(politicã, economie, muzicã, publicitate etc.). 

Factorul gen

Dintre cei treizeci ºi ºapte de jurnaliºti intervievaþi
17 erau bãrbaþi ºi 20 – femei, cu vîrste cuprinse între
24 ºi 62 de ani. Proporþia de vîrstã dintre jurnaliºti ºi
jurnaliste varia. Astfel, marea majoritatea a bãrbaþilor
participanþi la interviu (64,7%) aveau vîrstele cuprinse
între 45 ºi 62 de ani, în timp ce 65% dintre femeile
intervievate aveau mai puþin de 30 de ani. Aceastã
diferenþã de vîrstã este reprezentativã pentru situaþia
actualã din redacþiile mass-media din Republica
Moldova, unde marea majoritate a bãrbaþilor jurnaliºti
au peste 45 de ani, deþin, de obicei, funcþiile de direc-
tori, vice-directori, redactori-ºefi sau redactori-ºefi
adjuncþi, iar femeile în proporþie de peste optzeci la
sutã sunt reporteri sau redactori cu vîrste cuprinse între
20 ºi 30 de ani.

Presã scrisã/f/45: „Meseria asta este tînãrã la noi.
Cele mai multe jurnaliste au apãrut la noi prin anii
’80. Pînã atunci erau chiar foarte puþine. Iar dupã anii
’90 s-au inversat raporturile, în jurnalism vin mai
multe femei. ªi la facultate sunt mai multe fete.
Proporþia e de cinci la unu – cinci femei la un bãrbat.
ªi asta e. Deºi sunt foarte multe femei în presa noastrã,
majoritatea sunt pe posturi de subordonate. Lucrurile
se întîmplã cam în felul urmãtor: femeile fac ziarul, iar
bãrbaþii conduc.”
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Pentru a sistematiza informaþiile obþinute la acest
subiect, ne-am propus sã analizãm influenþa factorului
de gen asupra unor aspecte generale: condiþiile de
angajare, cariera profesionalã, venitul ºi specializarea.
Trebuie sã recunoaºtem cã întrebãrile despre influenþa
factorului de gen în profesie erau absolut neaºteptate
pentru intervievaþi, mai ales pentru bãrbaþii jurnaliºti,
care au recunoscut cã niciodatã nu ºi-au pus problema
rolului factorului de gen în profesie. Totuºi, rãspun-
surile la întrebãri au demonstrat cã factorul de gen a
apãrut în fiecare dintre aspectele cercetate, iar în cazul
aspectului ‘carierã’ acesta a fost hotãrîtor. De altfel,
bãrbaþii au evidenþiat doar caracterul pozitiv al influ-
enþei factorului de gen în profesie, pe cînd femeile
aveau experienþe diferite, atît pozitive, cît ºi negative. 

Dacã ne referim la problema influenþei factorului
gen asupra procesului de angajare, doar 13,5% dintre
toþi intervievaþii au afirmat cã factorului de gen i-a aju-
tat sau i-a împiedicat sã acceadã în profesie, restul de
86,5% au susþinut cã factorul de gen nu a avut nici o
importanþã asupra procesului lor de angajare. Bãrbaþii,
care au considerat cã factorul de gen i-a ajutat sã se
angajeze, ºi-au argumentat poziþia prin faptul cã în
redacþie, în momentul încadrãrii lor la locul de muncã,
era nevoie mai mult de jurnaliºti, decît de jurnaliste.
Femeile, dimpotrivã, au dat dovadã de experienþe
diferite. O jurnalistã, de exemplu, a afirmat cã factorul
de gen a ajutat-o sã acceadã în profesie datoritã atrac-
tivitãþii sale fizice. Pe cînd alte jurnaliste, din contrã,
au avut probleme la angajare, pentru cã erau conside-
rate mai puþin responsabile decît bãrbaþii jurnaliºti.

Presã scrisã/f/25b: „Era un timp cînd la noi la
redacþie se cãutau reporteri ºi se punea accent sã fie
bãiat, dar tot nu s-au gãsit bãieþi, pentru cã tot fetele
au demonstrat cã pot. Am avut ºi la facultate un profe-
sor, care era redactor-ºef la „Tinerimea Moldovei” ºi
el din principiu angaja doar bãrbaþi. El considera cã
femeile mai au probleme lunare ºi mai vor concedii de
maternitate.”

Televiziune/f/26: „Un patron o sã ezite întotdeauna
sã angajeze o femeie, datoritã faptului cã el o sã tre-
buiascã sã-i plãteascã concediul de maternitate,
lucruri care-l complicã pe patron.”

Presã scrisã/f/29: „Bãrbaþii întotdeauna s-au con-
siderat favorizaþi în jurnalisticã, pentru cã sunt foarte
puþini. Deci, la facultate merg fetele ºi chiar atunci
cînd am dat examenele de admitere, bãieþii au fost
favorizaþi, întotdeauna. ªi chiar dacã învãþau mai
prost ca fetele, ei primeau note de trecere ºi erau cor-
coliþi. ªi la angajare cred cã ºi acesta este un factor în
favoarea bãrbaþilor.”

Procesul de feminizare a jurnalismului în Republica
Moldova actualmente nu mai este îngreunat de insitu-
þiile de stat, aºa cum se întîmpla în perioada sovieticã,
cînd politica generalã de stat în domeniul jurnalismu-
lui se efectua prin comitetele de partid, care recoman-
dau pentru munca redacþionalã mai mult bãrbaþi, mem-
bri de partid. Însã, dupã ºaisprezece ani de indepen-
denþã, mai existã redactorii-ºefi care continuã sã aleagã
angajaþi þinînd cont de factorul de gen. 

Radio/m/60: „Mulþi angajatori se strãduie sã anga-
jeze mai puþine femei, pentru cã, dacã analizãm, este
foarte greu sã lucrezi în jurnalisticã. ªi o femeie, care
are grijã de copii ºi de familie, are grijã ºi profesiei sã-
i facã faþã, e mult mai greu, de aceea ºi angajatorii mai
cotigesc, adicã se uitã mai prudent cînd vine o femeie.
Angajatorii privesc în perspectivã.”

Radio/m/29: „Cel puþin la insituþiile media la care
am lucrat pînã acuma am simþit o lipsã acutã de bãr-
baþi jurnaliºti. Este un deficit de bãieþi, de bãrbaþi în
jurnalisticã ºi aceasta o ºtie orice director de instituþie
de presã din Moldova. Nu ºtiu de ce, dar fetele rezistã
mai greu în aceastã meserie.”

Altfel spus, gîndirea tradiþionalistã despre rolul bãr-
baþilor jurnaliºti în profesie rãmîne destul de accentu-
atã, deºi potrivit interviului tematic realizat cu experþii
acestui studiu în ianuarie-februarie 2005, actualmente
în organele mass-media din Republica Moldova
lucreazã mai multe femei decît bãrbaþi. 

La capitolul cariera profesionalã mai puþin de
jumãtate dintre intervievaþii bãrbaþi (41,2%) au
declarat cã nu aveau motive sã-ºi punã astfel de pro-
bleme. Jurnaliºtii au afirmat cã lipsa bãrbaþilor în
redacþie descuraja concurenþa, de aceea unui bãrbat îi
era mai simplu sã facã carierã. De asemenea, bãrbaþii
au afirmat cã uneori aveau acces mai uºor la unele
informaþii decît femeile, aveau credibilitate mai mare
în faþa surselor ºi fãceau faþã mai bine unor subiecte
politice ºi economice. Jurnaliºtii bãrbaþi au considerat
cã, deºi jurnalismul se feminizeazã, acesta rãmîne o
profesie masculinã, care necesitã un mod de viaþã asce-
tic, bãrbãþie ºi sacrificii, ceea ce e mai greu de realizat
pentru o femeie.

Agenþie de ºtiri/m/25: „Pe mine ºeful cînd m-a
angajat mi-a spus cã ei au nevoie de bãrbaþi, pentru cã
aceºtia ºtiu mai bine cum sã scrie, înþeleg mai bine
economia.” 

Televiziune/m/26: „Un bãrbat este mai puternic,
mai sigur pe sine. Sunt niºte cliºee moldoveneºti.”

Dimpotrivã, femeile nu au împãrtãºit viziunea bãr-
baþilor asupra muncii jurnalistice ºi au considerat cã
ele puteau activa cu succes, deºi existau într-adevãr
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multe probleme care le descurajau ascensiunea pe o
poziþie ierarhicã superioarã. 

Radio/f/59: „Dacã în fruntea ziarului e un bãrbat,
el întotdeauna o sã-ºi protejeze bãrbaþii. Dacã ºeful e
un bãrbat, femeia oricum rãmîne de mîna a doua,
oricît de bunã profesional ar fi. ªi am observat o
chestie, atunci cînd sunt împãrþite premiile, chiar a
Centrului Independent de Jurnalism sau a altor orga-
nizaþii de profil, sigur cã bãrbaþilor le revin toate pre-
miile. Dacã o femeie ia un premiu, înseamnã cã ea
într-adevãr este mai bunã decît ei.”

15% dintre jurnaliste au accentuat asupra farmecu-
lui personal ca factor care, pe de o parte, le-a uºurat
accesul la diverse surse oficiale – în mare parte bãrbaþi
–, iar pe de altã parte, le-a îngreunat accesul la infor-
maþie pentru cã nu erau privite ca parteneri egali cu
bãrbaþii.

Presa scrisã/f/28: „ Din fericire pentru mine, aici la
ziar sunt tratatã ca mezina. Uneori mi se spune: „E
nevoie sã aducem omul ãsta la interviu ºi trebuie sã-l
convingi tu ºi sã-i zîmbeºti”. O singurã datã s-a fãcut
o remarcã, cineva din administraþia ziarului a spus cã
nu-i rentabil sã iei femei la ziar, pentru cã rãmîn însãr-
cinate.”

Radio/f/26: „Poate am fost discriminatã, mai ales,
de  funcþionari. Acum cã au trecut ºase ani de cînd
lucrez aici, lucrurile s-au schimbat, dar la început,
cînd mergeam la evenimente, funcþionarii noºtri, cînd
vedeau tinere jurnaliste, nu prea ne luau în serios.”

În ceea ce priveºte veniturile, deºi oficial era stabilit
un salariu pentru toþi angajaþii cu aceleaºi atribuþii în
organizaþia media, dupã pãrerea unor intervievate, jur-
naliºtii aveau salarii mai mari decît jurnalistele.
Motivele erau diverse, de la poziþia superioarã pe care
o ocupau bãrbaþii în redacþie, pînã la niºte cliºee sovi-
etice, cînd se considera cã bãrbaþii muncesc mai mult
sau cã ei au de întreþinut familia.

Presa scrisã/f/25: „La noi, dacã sã facem aºa o
analizã, sunt foarte multe redacþii unde lucreazã numai
femei. Din propria experienþã pot sã spun cã în
redacþiile unde am lucrat cu reporteri bãrbaþi, deºi
sunt puþini în redacþii, sunt de obicei mai avantajaþi.
Bine, niºte lucruri minore, dar care erau evidente. În
primul rînd, la ei salariul era mult mai mare decît la
ceilalaþi reporteri. Apoi, ei aveau unele domenii aºa
mai interesante ºi chiar ºi redactorii aveau mai mare
încredere în ei decît în femei reporteri. Totuºi, dacã în
redacþii sunt puþini bãrbaþi, ei sunt mai avantajaþi decît
femeile.”

Organizaþie mass-media/f/37: „La noi în Moldova
ziaristica este dominatã de femei ºi parte grea a ziaris-

ticii vine pe umerii femeilor. Existã totuºi cîteva dife-
renþe la nivelul conducerii redacþiilor. ªefii sunt de obi-
cei bãrbaþii. Dacã vorbim, de exemplu, de ziariºtii de
investigaþie, atunci raporturile se schimbã. Sunt mai
multe ziariste de investigaþie, decît ziariºti. În cazul în
care bãrbaþii sunt ºefii, iar femeile duc tot greul unei
redacþii, existã diferenþe la nivelul salariilor.  Evident,
directorii au un salariu mai mare.”

Specializarea în redacþii nu era influenþatã, în ge-
neral, de factorul gen, jurnaliºtii fiind nevoiþi sã
accepte orice subiecte. Totuºi, s-a observat o diviziune
tematicã a muncii, care deseori depindea de gen.
Astfel, subiectele ce þineau de politicã, economie,
armatã aparþineau bãrbaþilor, iar subiectele care vizau
problemele sociale, cultura sau familia, erau reparti-
zate femeilor. Aceastã diviziune a subiectelor exista
încã de pe timpul sovietic ºi s-a pãstrat ºi pînã în ziua
de astãzi, poate mai ales din cauza stereotipurilor
apãrute în redacþii, cînd femeile erau înclinate sã
accepte subiecte culturale, sociale, iar bãrbaþii erau
interesaþi mai mult de politicã, economie, armatã ºi
sport. 

Radio/m/28: „Subiecte pentru bãrbaþi ºi subiecte
pentru femei nu existã ca o problemã de structurare
organizaþionalã, cît mai degrabã o problemã psiholo-
gicã. De obicei bãrbaþii nu se apucã sã realizeze mate-
riale despre oje, flori. Eu, de exemplu, nu vãd o femeie
care ar putea sã abordeze domeniul politic.”

Radio/m/34: „Dacã vorbim despre genul de presã,
eu am observat o chestie care nu este obligatorie, dar
se întîmplã sã fie, bãrbaþii se specializeazã mai mult pe
politic, pe cînd femeile mai degrabã pe social. Dar
asta nu e o chestie obligatorie, dar asta e o chestie de
a mea de cum se întîmplã mai des. Existã ºi excepþii,
uneori chiar fericite.”

Agenþie de ºtiri/f/27b: „Cînd este vorba de prob-
leme mai serioase, se tinde ca un bãrbat sã ia intervi-
urile respective, la o temã care þine de Transnistria sau
de integritatea Republicii Moldova.”

La final trebuie sã specificãm cã factorul gen nu
este hotãrîtor în procesele de angajare, salarizare ºi
specializare. Alþi factori influenþeazã mai mult aceste
aspecte, cum ar fi de exemplu: calitatea materialelor
realizate, caracteristicile personale, capacitatea de a-þi
face bine meseria, interesul jurnalistic/profesional faþã
de subiectul abordat, responsabilitatea faþã de obiectul
muncii. Totuºi, factorul gen influenþeazã cariera jur-
naliºtilor, mai ales a jurnaliºtilor bãrbaþi, fiindcã ei sunt
consideraþi mai responsabili ºi au acces la subiecte
„mai serioase”. Pe de altã parte, femeile sunt nevoite
sã-ºi demonstreze permanent dreptul de a lucra în pro-
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fesie, pentru cã în mass-media din Republica Moldova
mai persistã modelul tradiþionalist de gîndire – jurna-
listica este o activitate masculinã!  

Motivaþii profesionale

Pentru 75,6% dintre jurnaliºtii intervievaþi vocaþia a
fost cel mai plauzibil rãspuns la întrebarea „care a fost
motivul care v-a determinat sã alegeþi aceastã profe-
sie?”. Majoritatea dintre ei, jurnaliºti din generaþia
sovieticã, au invocat atît interesul spiritual faþã de
activitatea jurnalisticã, cît ºi dorinþa de a fi utili soci-
etãþii. Ei au apreciat aceastã profesie pentru faptul cã
le-a permis realizarea propriilor aspiraþii ºi talente. 

Presã scrisã/m/58: „Cu mulþi ani în urmã, a venit la
mine o femeie, eu încã nu lucram la ziar, ºi avea o
problemã foarte serioasã, murise fiica ei în situaþii
necunoscute, ºi ea ºtiind cã colaborez la ziar m-a rugat
s-o ajut sã scrie acolo, sã-i fac cunoºtinþã cu Tudor
Þopa. Cineva i-a spus cã acest ziarist o s-o ajute sã
gãseascã responsabilul pentru moartea fiicei ei. Poate
într-un fel ºi cazul ãsta m-a fãcut sã intru în profesie
activ. Îl cunoºteam pe ziaristul ãsta. Mai apoi am
lucrat împreunã ºi acuma lucrãm împreunã. Chestia
asta de a face datoria aºa cum se cade ca oamenii sã
te caute ºi sã-þi cearã ajutorul ºi tu sã-i poþi ajuta.”

Radio/m/60: „Dacã m-aþi fi întrebat cînd aveam
optsprezece ani, poate ºtiam ce sã vã rãspund. Acum
chiar nu ºtiu. Cred cã era vorba de interesul de a fi
util. ªi unde am fost, asta m-am strãduit sã fac, chiar
dacã am luat-o peste cap, am hotãrît cã eu sunt jurna-
list ºi trebuie sã spun lucrurilor pe nume ºi asta a fost
ºi imboldul, de a spune ceva despre care altora le este
fricã sã spunã. A fost ºi greu ºi uºor, ºi uºor ºi greu ºi
tot aºa mai departe.”

Presã scrisã/f/45: „Pentru mine jurnalistica este o
profesie de suflet. Acum sigur cã spun cuvinte mari,
evoc puterea cuvîntului, dar eu am vrut sã scriu ca
lumea sã citeascã, sã-mi vadã numele publicat în ziar.
Eu am vrut ca oamenii sã-mi recunoascã talentele.”

Alþi jurnaliºti, dimpotrivã, ne-au mãrturisit cã
motivele lor au fost mai pragmatice. Unul din doi jur-
naliºti din generaþia post-sovieticã dorea sã cîºtige mai
mulþi bani sau sã profite de aceastã meserie ca sã
ajungã la o poziþie superioarã sau sã aibã acces la anu-
mite beneficii: sã-ºi publice mai uºor lucrãrile literare,
sã devinã persoane cunoscute ºi influente. 

Agenþie de ºtiri/m/25: „Cred cã mai mult din prag-
matism, decît din romantism, de a cîºtiga o profesie, de a
face bani. La bazã au fost mai mult niºte repere pragmat-
ice cã jurnalistica e o profesie din beau monde, cã ºtii
lumea, cã ai popularitate, cã eºti mai bine remunerat.”

Presã scrisã/m/50: „La noi cei care vroiau sã de-
vinã scriitori intrau la jurnalisticã pentru a aveau
posibilitatea de a-ºi publica lucrãrile literare. ªi eu
scriam versuri ºi am conceput intrarea în jurnalisticã
ca pe o filierã prin care sã rãzbat în literaturã.”

Presã scrisã/m/27: „Am ales jurnalistica pentru cã
era mai bine plãtitã ºi mai interesantã.”

Un fenomen foarte des întîlnit printre jurnaliºtii
intervievaþi era accesul în profesie prin tradiþiile fami-
liale. 

Televiziune/f/26: „Eu sunt din familie de jurnaliºti.
Eu cu asta am crescut. Eu am urmãrit ceea ce fãcea
tata, ceea ce fãcea mama. Niciodatã nu mi-o fost greu
sã studiez, pentru cã asta mi-a fost alãturi. ªi acum am
asta în sînge.”

Radio/f/59: „Eu voiam de la bun început sã fiu jur-
nalistã, pentru cã sunt nãscutã în familia unui scriitor
ºi cunoºteam foarte bine, vã daþi seama, cercul de
oameni care se vînturau pe la noi prin casã – regizori,
scriitori, pictori, jurnaliºti – într-un fel era predestinat
sã am una dintre profesiile acestea.”

Agenþie de ºtiri/m/40: „Probabil este o tradiþie
familialã. Taicã-meu a lucrat mult timp în ziaristicã.
Dar mi-a fost interesantã profesia, pentru cã încã fiind
anul întîi la facultate, în ’83, pe cînd eram încã în
Uniunea Sovieticã ºi multe lucruri erau interzise, era
cenzurã, eu cu niºte colegi am fãcut o revistã ilegalã
care se numea „Ecoul Daciei”. Lucru ãsta m-a costat
doi ani din viaþã, pentru cã am fost deconspiraþi ºi am
fost trimiºi în armata sovieticã. Am fãcut-o la
Kamciatka la -40C. Am revenit din armata, între timp
pierise ºi Uniunea Sovieticã ºi am revenit ºi la profe-
sie.”

La începutul anilor ’90, domeniul jurnalistic din
Republica Moldova a cunoscut schimbãri majore,
adicã dintr-un domeniu restrictiv ºi omogen a devenit
destul de accesibil ºi eterogen. Practic oricine putea
accede în profesie fãrã mari dificultãþi. Fenomenul a
fost condiþionat de adoptarea unei legislaþii mass-
media permisive, care a facilitat procesul de creare a
unor noi instituþii media. Apariþia unui deficit de per-
sonal în domeniul jurnalistic ºi dezvoltarea mass-
media ca o afacere la modã, au atras în breaslã per-
soane din diverse domenii sociale, care erau capabile
sã se exprime uºor ºi sã poatã scrie corect. Perioada
liberalizãrii a determinat, pe de o parte, deprofesion-
alizarea breslei de jurnaliºti, pentru cã a fãcut-o accesi-
bilã pentru diletanþi, iar pe de altã parte, a încercat sã
falimenteze tipul de jurnalism sovietic ca instituþie de
stat. Astfel, generaþia omogenã a jurnaliºtilor sovietici
– instruiþi conform principiilor teoriei sovietice ºi prac-
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lui ºi socializarea prin partid – a fost amestecatã cu o
generaþie eterogenã, pragmaticã, compusã din cadre
didactice, cadre medicale, chiar ºi muncitori calificaþi,
care aveau origini sociale ºi studii diverse, însã fãrã
experienþã de muncã în domeniu. Ei îºi justificau
alegerea acestei meserii, invocînd motive ca: vocaþia,
interesul profesional, cãutarea de sine ºi sfaturile rude-
lor ºi prietenilor.

Afilierea profesionalã ºi politicã

Apartenenþa la Uniunea Jurnaliºtilor din Republica
Moldova

Doar 21,6% dintre jurnaliºtii intervievaþi fãceau
parte din Uniunea Jurnaliºtilor din Republica
Moldova, dintre aceºtia 87,5% erau jurnaliºti care au
intrat în profesie înainte de anii ’90. Prin afilierea la
Uniunea Jurnaliºtilor, aceºtia simþeau nevoia de
socializare profesionalã, care sã le confirme identitatea
de profesioniºti, ajutînd la solidarizarea ºi înþelegerea
reciprocã în breaslã. Jurnaliºtii afiliaþi percepeau
Uniunea Jurnaliºtilor din Republica Moldova ca parte
integrantã a vieþii lor profesionale, deºi nu erau mulþu-
miþi de activitatea actualã a Uniunii Jurnaliºtilor,
motivînd prin ineficienþa acestei organizaþiei în ce
priveºte protecþia intereselor lor profesionale.

Presã scrisã/m/50: „În felul în care existã uniunile
astea mi se par inutile ºi mi se par niºte sinecure pen-
tru cei care le conduc ºi niºte prilejuri ca sã se adune
oamenii la un pahar sau la o vorbã, dar eu am mult de
lucru ºi nu prea am cînd sta la pahare. Eu pentru mine
personal nu vãd Uniunea Jurnaliºtilor sau cea a scri-
itorilor sau alta care o mai fi, nu vãd ce mi-ar putea da
ele mie.”

Agenþie de ºtiri/m/40: „Organizaþiile care existã la
noi – sunt de fapt douã organizaþii profesionale:
Uniunea Jurnaliºtilor ºi Liga Jurnaliºtilor
Profesioniºti – nu meritã. Sunt douã organizaþii care
paraziteazã pe niºte granturi, încercã sã obþinã bani,
dar de fapt nu fac nimic, nu ne apãrã drepturile.”

Majoritatea jurnaliºtilor tineri intervievaþi (62,2%)
nu considerau necesarã afilierea la Uniunea
Jurnaliºtilor, din cauza faptului cã Uniunea era o
moºtenire a trecutului, o activitate impusã, dar nu
foarte necesarã, care nu aducea nici un beneficiu.

Radio/m/28: „Uniunea Jurnaliºtilor nu ne dã
nimic.” 

Presã scrisã/m/32: „Mi-au propus sã fac parte din
Uniune, dar eu nu vãd rostul.”

Radio/m/29: „Nu am încredere în nici o organizaþie
profesionalã din Republica Moldova în ceea ce

priveºte independenþa, de aceea nu fac parte nici dintr-
o organizaþie autohtonã.”

Cei mai mulþi dintre jurnaliºtii participanþi la studiu
(81%) fãceau parte din alte organizaþii profesionale –
de exemplu din Organizaþia Internaþionalã a Femeilor
din Mass-media, Clubul Jurnaliºtilor ONU, Asociaþia
Jurnaliºtilor de Mediu ºi Turism Ecologic, Centrul
Român pentru Jurnaliºtii de Investigaþie etc. –, cali-
tatea de membri permiþîndu-le accesul la mai multe
facilitãþi ºi participarea în cadrul unor proiecte inter-
naþionale, cu beneficii financiare evidente. 

Apartenenþa la partide politice 

Deºi 94,6% dintre jurnaliºtii participanþi la studiu
au afirmat cã nu erau afiliaþi politic, aproximativ jumã-
tate dintre aceºtia, în mai multe ocazii, au fost implicaþi
politic sau au fãcut partizanat politic, mai ales, în
perioada electoralã. 

Radio/f/59: „Politicã nu am fãcut, deºi am încercat
sã mã antrenez în mai multe activitãþi. Cînd am rãmas
fãrã lucru chiar m-au manipulat într-un fel, dar cu
consimþãmîntul meu, evident, era vorba sã luptãm cît
putem împotriva Partidului Comunist, adicã sã-i
arãtãm faþa lui adevãratã. ªi în perioada ceea, vara lui
2004, mi s-au organizat diverse deplasãri în satele
Moldovei, unde eram solicitatã. ªi am stat de vorbã cu
oamenii. Ei, dar nu am reuºit pînã la urmã ceea ce ne-
am propus, tot comuniºtii au ieºit învingãtori. ªi dupã
aceea într-un fel m-am simþit scuipatã în suflet, adicã
manipulatã nereuºit.” 

Agenþie de ºtiri/m/55: „Am fãcut parte la un
moment dat dintr-un partid politic, poate cã ºi acum
figurez ca membrul unui partid, dar nu am fost nicio-
datã la ºedinþele lor. Poate în campania electoralã mai
ajut un partid sau altul. Nu pe gratis, pentru bani evi-
dent.”

Afilierea la partidele politice nu mai reprezintã
actualmente un privilegiu pentru jurnaliºtii din
Republica Moldova. Potrivit mai multor subiecþi inter-
vievaþi (54%) aceastã activitate poate chiar dãuna jur-
naliºtilor, mai ales, atunci cînd nu corespunde intere-
selor politice ale mass-media unde activeazã. Unii jur-
naliºti au recunoscut cã în activitatea lor profesionalã
s-au ghidat dupã unele predilecþii politice, iar doi din-
tre participanþii la studiu au mãrturisit cã au fost parla-
mentari ºi cã mai erau membri de partid.

Presã scrisã/m/45: „În ’90 am fost ales deputat cir-
cumscripþia 182 Parcova, raionul Edineþ.
Parlamentarismul meu a durat pînã în 1998 ºi acum
mai sunt membru PPCD [Partidul Popular Creºtin
Democrat].”
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Presã scrisã/m/52: „În ’91 am fost ales deputat în

Parlament. Tot în anii ’90 am fondat revista la care
lucrez ºu acum ºi am fost cel care am dus aceastã
revistã, chiar dacã lucram ºi în Parlament. În ’94 am
revenit în redacþie pînã în ’98 ºi mi-am asumat toate
responsabilitãþile redacþionale. Din 1998 pînã în 2001
am fost iarãºi în Parlament, dar, încã o datã menþionez
cã, nu am pierdut nici o clipã legãtura cu redacþia ºi
legea îmi permitea sã am ºi o a doua activitate. Lucru
didactic, lucru de creaþie, lucru editorial erau per-
mise.”

În linii generale, domeniul jurnalistic din Republica
Moldova a fost considerat o profesie politicã de 35,1%
dintre jurnaliºtii intervievaþi, 64,9% dintre subiecþi,
dimpotrivã, au considerat cã jurnalisticã este doar
parþial sau nu este deloc influenþatã de politicã.

Presã scrisã/f/45: „Cred cã mass-media nu poate fi
interesantã ºi viabilã, dacã nu e legatã de viaþa
politicã. Viaþa politicã fiind pe prim plan, dirijînd toate
celelalte sectoare ale vieþii sociale în general. Puterea
noastrã e obiºnuitã încã din timpurile sovietice sã
citeascã în ziare exact ce îi place ei, acum foarte greu
acceptã altfel de presã, foarte greu acceptã ziare care
scriu lucruri negative despre cei de la putere. Existã
permanent o tensiune ºi o luptã ºi diverse mijloace de
a împiedica un ziar sã aparã, de a-l strangula din
punct de vedere financiar, cu politica fiscalã foarte
durã, cu diferite impozite, cu arendã mare.”

Agenþie de ºtiri/m/40: „Înainte jurnalistica era o
profesie politicã, acum este doar un mijloc bun de a
face bani.”

Concluzii

În sistemul mass-media din Republica Moldova s-
au format douã tipuri de generaþii profesionale, care, la
rîndul lor, reprezintã douã tipuri de subculturi profe-
sionale – jurnaliºtii sovietici ºi jurnaliºtii post-sovieti-
ci –, diferenþiate conform celor patru profiluri dis-
tincte: jurnaliºtii sovietici fideli modelului comunist de
presã, jurnaliºtii sovietici convertiþi în ziariºti cu valori
progresiste, jurnaliºtii post-sovietici socializaþi în stilul
mass-media comuniste ºi jurnaliºtii post-sovietici edu-
caþi conform modelului occidental de presã. Generaþia
jurnaliºtilor sovietici – omogenã, conservatoare, edu-
catã în spiritul ºcolii comuniste de jurnalism, adepta
activitãþilor asociative tradiþional-profesionale
(Uniunea Jurnaliºtilor din Republica Moldova, Liga
Jurnaliºtilor Profesioniºti) – respectã valorile jurnalis-
mului de partid, considerînd fireascã relaþia cu forþele
politice (fie cã este vorba despre putere sau opoziþie).
În timp ce generaþia jurnaliºtilor post-sovietici – etero-

genã, mobilã, pragmaticã, neasociatã profesional,
reprezentatã de mulþi indivizi sub-calificaþi – pro-
moveazã valorile occidentale de presã, detaºîndu-se de
orice implicaþii ºi afiliaþii politice.  

La capitolul venituri, jurnaliºtii moldoveni,
reprezentaþi ai ambelor generaþii profesionale, au rolul
de simpli salariaþi pe piaþa muncii din Republica
Moldova, cîºtigînd între 400 ºi 5.200 de lei pe lunã.
Nivelul lor salarial depinde de tipul mass-media din
care fac parte – în instituþiile private salariul unui jur-
nalist poate depãºi chiar ºi de zece ori venitul unui
ziarist dintr-o organizaþie media de stat –, de expe-
rienþa profesionalã ºi de statutul lor în organizaþie. În
plus, jurnaliºtii moldoveni au libertate ºi autonomie
depline pe piaþa muncii – îºi aleg singuri locul/locurile
de muncã, condiþiile de lucru, forma de angajare –, dar
sunt constrînºi sã facã compromisuri profesionale în
cadrul organizaþiei media la care activeazã, realizînd
materiale la comandã ºi utilizînd publicitatea ascunsã
ca formã de promovare a intereselor unor grupuri
politice sau economice, mai ales în perioada electoralã.
Practicarea acestora ºi a altor activitãþi extra-
redacþionale, nerestricþionate, de altfel, nici de legis-
laþia din domeniu, nici de alte reglementãri profesion-
ale, ajutã jurnaliºtilor moldoveni, mai ales din mass-
media de stat ºi publice, sã-ºi creascã veniturile, care
de cele mai multe ori nu ating nivelul salariului mediu
pe economie.   

În ceea ce priveºte influenþa factorului de gen în
profesie, jurnalistica din Republica Moldova rãmîne o
activitate masculinã, deºi în ultimii ºaisprezece ani s-a
observat o puternicã feminizare a profesiei. Marea
majoritate a bãrbaþilor jurnaliºti deþin funcþiile de
directori, vice-directori, redactori-ºefi sau redactori-
ºefi adjuncþi, iar femeile în proporþie de peste optzeci
la sutã sunt reporteri sau redactori. Deºi factorul de gen
nu este hotãrîtor în procesul de angajare, salarizare ºi
specializare, el influenþeazã cariera jurnaliºtilor, mai
ales a jurnaliºtilor bãrbaþi, care sunt mai uºor pro-
movaþi în funcþii de conducere ºi au acces mai puþin
restricþionat la sursele de informare. 

NOTE

1. Pentru colectarea datelor în cadrul acestui studiu au fost
utilizate instrumentele de cercetare: interviul semi-structurat
ºi chestionarul, iar ca modalitãþi de prelucrare a informaþiilor
au fost folosite procedurile grounded theory ºi comparaþia ca

o abordare de bazã a analizei.   
2. Cei treizeci ºi ºapte de intervievaþi au fost divizaþi con-
form celor douã generaþii profesionale – jurnaliºti sovietici
ºi jurnaliºti post-sovietici –, þinînd cont de perioada acced-
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erii lor în jurnalism ºi nu de vîrsta pe care o au. Astfel, jur-
naliºtii moldoveni care au intrat în profesie înainte de anii
’90 sunt catalogaþi drept jurnaliºti sovietici (29,7%), iar cei
care au îmbrãþiºat aceastã profesie dupã anii ’90 sunt consid-
eraþi jurnaliºti post-sovietici (70,3%).
3. Aceastã tipologie reprezintã o adaptare dupã taxonomia
profilurilor profesionale propusã de Ray Hierbert în capi-
tolul „Transition: From The End of The Old Regime to
1996” din cartea lui P. Gross, R.Hierbert, O.W. Johnson ºi D.
Mills. (1999). Eastern European Journalism: Before,
During and After Communism. Cresskill: Hampton Press. 
4. Toate extrasele prezentate în cadrul acestui studiu fac
parte din cele treizeci ºi ºapte de interviuri realizate cu jur-
naliºtii din Republica Moldova. Pentru diferenþierea rãspun-
surilor intervievaþilor au fost utilizate criterii precum: tipul
mass-media, sexul ºi vîrsta jurnaliºtilor. Aici trebuie
menþionat, totuºi, faptul cã în douã dintre cazurile prezentate
– presã scrisã/f/25 ºi agenþie de ºtiri/f/27 – aceste criterii se
repetã, de aceea vom folosi literele mici ale alfabetului latin
a, b, c etc., care vor corespunde ordinii în care aceºtia au
intrat în interviu, pentru a le deosebi rãspunsurile. 
5. Rata de schimb a leilor moldoveneºti în momentul real-
izãrii cercetãrii era de 17 lei pentru un euro. Astfel, echiva-
lentul a 1500 de lei moldoveneºti (salariul mediu pe
economie în Republica Moldova în anul 2006) era de aprox-

imativ 88 de euro. 
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Abstract 

This study analyses the social-professional charac-
teristics, such as incomes, gender factor, professional
motivations, affiliations to political parties and profes-
sional organizations, of the Moldovan journalists from
the perspective of thirty-seven practitioners working in
twenty-six media from Republic of Moldova. The
results of the research show that presently there are two
distinct generations of journalists activating in
Republic of Moldova, which represent two distinct
professional subcultures: Soviet journalists (who
entered the profession before 1991) and post-Soviet
journalists (who began their activity after 1991). The
Soviet generation of journalists is formed by practi-
tioners, who continue to maintain the conservative
vision of the communist journalism, considering that
collaborating with the state power is a normal fact,
while the post-Soviet generation of journalists is
formed by persons which promote both the Western
press model and professional competition, but neglect
the ethical and creative aspects of the field. 

Rezumat

Acest studiu analizeazã caracteristicile socio-profe-
sionale (venituri, factorul de gen, motivaþii profesionale,
afilierea la partide politice ºi organizaþii profesionale)
ale jurnaliºtilor moldoveni, din perspectiva a treizeci ºi
ºapte de practicieni din douãzeci ºi ºase instituþii mass-
media din Republica Moldova. Rezultatele cercetãrii
aratã cã actualmente în Republica Moldova existã douã
generaþii distincte de jurnaliºti, care reprezintã douã
tipuri de subculturi profesionale: ziariºti sovietici (care
au intrat în profesie înainte de anii ’90) ºi ziariºti post-
sovietici (care ºi-au început activitatea dupã anii ’90).
Generaþia jurnaliºtilor sovietici este constituitã din prac-
ticieni care continuã sã menþinã viziunea conservatoare
a jurnalismului comunist, considerînd fireascã relaþia cu
Puterea, iar generaþia jurnaliºtilor post-sovietici este
alcãtuitã din ziariºti care promoveazã atît modelul occi-
dental de presã, cît ºi concurenþa în breaslã, dar negli-
jeazã laturile etice ºi creative ale domeniului. 
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