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Union)

UIT/ITU
Uniunea Internaţională pentru Telecomunicaţii (International 
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United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
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INTRODUCERE

Comunicarea internaţională, exprimând şi promovând pregnant opţiunea 
umanităţii spre apropiere, cunoaştere şi conlucrare, asigură schimbul 
informaţional la scară planetară între state, entităţi şi cetăţeni. În virtutea acestei 
misiuni, ea este tratată drept substanţa şi catalizatorul relaţiilor internaţionale, 
liantul parteneriatelor multinaţionale şi al proiectelor regionale, promotorul co-
operării interumane. Comunicarea internaţională reprezintă una dintre dimensi-
unile raporturilor interstatale, alături de cele diplomatice, economice şi militare, 
estimează cercetătoarea italiană Patrizia Laurano. Comunicarea respectivă, no-
tează ea, se realizează prin „producerea şi orientarea informaţiei în scop persu-
asiv şi e ghidată de sferele politică şi militară” [179:19]. 

Sociologul belgian Armand Mattelart, în prefaţa la ediţia italiană a cărţii sale 
[202], afirma că după ce în sec. XVIII comunicarea a fost în avangarda schimbări-
lor naţionale, iar în sec. XIX s-a produs în calitate de agent al civilizării. La finele 
sec. XX ea s-a înscris în paradigma noii „societăţi globale” şi în economia fluxuri-
lor imateriale [202:9-10]. În această ordine de idei, semnificativă, în viziunea lui, 
a fost Expoziţia Universală din 1992 de la Siviglia (Spania) unde comunicarea de 
talie globală a avut, în premieră, propriul pavilion [202:11]. Retrospectiva dată, 
remarcă Mattelart, fixează etapele istorice ale procesului de internaţionalizare a 
comunicării ce a devenit progresiv un mod de organizare a lumii. 

„Comunicarea şi nu puterea structurează lumea internaţională”. Acest ver-
dict, oferit de J. Burton, specialist în relaţii internaţionale, cu aproape jumătate 
de secol în urmă [apud: 153:59], rămâne valabil şi astăzi. „În condiţiile actua-
le, marcate de opţiunea pentru valorile societăţii deschise şi de mondializare a 
comunităţii umane, comunicarea internaţională, în virtutea efectului coagulant 
al acţiunii sale, remarcau cercetătorul Constantin Eşanu şi subsemnatul, obţine 
statutul atât de atribut imanent şi iminent al relaţiilor internaţionale şi al pro-
ceselor de condensare a lumii la scară globală, cât şi de factor catalizator al lor. 
Din această perspectivă, comunicarea internaţională este interpretată în prezent 
deopotrivă ca instrument al politicii naţionale şi internaţionale şi ca obiect de 
interes ştiinţific şi educaţional” [193:69]. 

Comunicarea internaţională este un fenomen polivalent şi multiform. 
Ea încorporează o multitudine de fluxuri informaţionale, generate de un nu-
măr ascendent de emiţători – actori internaţionali (uniuni de state, guverne, 
corporaţii, asociaţii obşteşti, biserici, mass-media, mai nou – cetăţeni). Fluxurile 
informaţionale diplomatice au determinat conţinutul tradiţional şi iniţial al co-
municării internaţionale, scrie unul dintre cei mai cunoscuţi cercetători ai aces-
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tui fenomen, Hamid Mowlana. Mai apoi, comunicarea internaţională a luat albia 
propagandei, iar mai recent – a diplomaţiei publice [227:8,11]. 

Comunicarea internaţională se desfăşoară pe multiple platforme. De pes-
te un secol şi jumătate, ea este prezentă pe platforma mediatică. În acest sens 
reţinem spusele profesorului britanic Jonathan Hardy care nota: „Deşi comu-
nicarea este cunoscută cel puţin cu cinci mii de ani înainte de Cristos, odată cu 
inventarea scrisului, totuşi, abia în 1920 oamenii au început să vorbească despre 
mass-media (…). Noţiunea „media” devine uzuală odată cu apariţia televiziunii, 
în anii 50” [147:4]. 

La începuturi, comunicarea internaţională a fost efectuată de presa scrisă, 
agenţiile de ştiri, iar ulterior – de radiodifuziune şi televiziune, ele în ansam-
blu creând ceea ce sociologul canadian Marshall McLuhan a denumit Galaxia 
Gutenberg. Aceasta, în estimarea cunoscutului sociolog Manuel Castells, a re-
prezentat o lume a comunicării univoce, o extensiune a producţiei de masă, a 
logicii industriale. Presa scrisă şi cea electronică, uzitate, în particular, în câmpul 
comunicării internaţionale, au fost limitate însă de caracterul lor unidirecţional 
şi neinteractiv. Galaxia Gutenberg, potrivit lui Castells, „nu a putut să exprime 
cultura erei informaţiei” [55:396].

La sfârşitul sec. XX, comunicarea internaţională a căzut sub incidenţa unei 
galaxii noi, denumită de Castells Galaxia Internetului. Aceasta, în opinia lui, a 
marcat formarea unui nou sistem de comunicare electronică, în urma fuzionării 
mass-media globalizate şi personalizate cu comunicarea mediatizată prin com-
puter. Potrivit lui Castells, „noul sistem de comunicare care aplică din ce în ce 
mai mult un limbaj digital universal, este determinat să îmbunătăţească în cir-
cumstanţa globală producţia şi distribuţia de cuvinte, sunete şi imagini a culturii 
noastre. Reţelele interactive cresc exponenţial, creează noi forme şi canale de 
comunicare, de modelare a vieţii…” [55:2].

Prezenţele ascendente în viaţa publică naţională şi mondială ale comunicării, 
precum şi impactul ei crescând asupra climatului relaţional la scară planetară, au 
generat interesul cercetătorilor pentru acest domeniu de schimb de informaţie. 
Primul care a abordat necesitatea cercetării comunicării internaţionale a fost so-
ciologul american Paul Lazarfeld. În articolul său The Prognosis for International 
Communication Researsh, publicat în 1953 în revista Public Opinion Quarterly, el 
s-a pronunţat în favoarea studierii propagandei naziste realizate pe undele radio-
fonice scurte de germani în cel de-al Doilea Război Mondial [202:136]. Lazarfeld, 
în fapt, a articulat necesitatea de a aplica potenţialul comunicării internaţionale 
în condiţiile „războiului rece”, declanşat în a doua jumătate a anilor 40 ai secolului 
trecut între cele două sisteme sociale mondiale. Organizarea şi desfăşurarea co-
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municării internaţionale din perioada respectivă au fost efectuate în baza a două 
doctrine. Prima a fost doctrina free flow information (fluxul liber informaţional), 
calificată de Congresul SUA în calitate de politică de stat (1944), iar a doua – doc-
trina sovietică privind protecţia „suveranităţii naţionale” [201:67]. Bipolarizarea 
lumii a condus la contrapunerea comunicării internaţionale, lansată de diferite 
ţări, în demersul lor de a exercita influenţă pe mapamond. 

Interesul faţă de comunicarea internaţională a fost menţinut şi după fi-
nalizarea, în debutul anilor 90 a „războiului rece”. „La începutul sec. XXI, scrie 
cercetătorul suedez Karl Erik Rosengren, comunicarea internaţională este mai 
răspândită ca niciodată, prin urmare, studierea ei a devenit extrem de importan-
tă” [272:192]. Cercetătorii locali Constantin Eşanu şi autorul prezentului studiu, 
referindu-se la perspectivele ştiinţifice ale comunicării internaţionale, scriau în 
anul 2002: „Oportunitatea cercetării acestui domeniu fertil şi, credem, revelator, 
este determinată de o serie de factori. Primul constă în necesitatea de a oferi 
un mod de înţelegere cuprinzătoare şi multiaspectuală asupra fenomenului co-
municării internaţionale care prinde rădăcini şi în spaţiul Republicii Moldova. 
Al doilea este determinat de interesul considerabil (politic, economic, ştiinţific, 
educaţional), manifestat în Republica Moldova faţă de problematica relaţiilor 
internaţionale în care (…) se înscrie şi comunicarea internaţională. Al treilea rezi-
dă în lipsa, aproape în totalitate, de literatură în limba română accesibilă pentru 
acei care activează sau care sunt instruiţi pentru a profesa relaţiile internaţionale 
şi jurnalismul internaţional” [193:70].

Cercetările iniţiale au vizat, preponderent, aparatul categorial ce ar putea fi 
folosit pentru a reflecta realitatea din câmpul comunicaţional interstatal. Printre 
noţiunile vehiculate atunci, potrivit estimărilor lui Armand Mattelart, au figurat 
propaganda internaţională, războiul propagandei, războiul politic, războiul psi-
hologic, campaniile adevărului [202:139]. Totuşi, remarca Mattelart, în cele din 
urmă, schimbul informaţional dintre statele lumii a fost fixat în noţiunea de co-
municare internaţională [202:140]. Pe parcursul ultimelor cinci-şase decenii au 
fost efectuate zeci de cercetări în materie de comunicare internaţională. În opi-
nia lui Hamid Mowlana, acestea au aplicat, în linii mari, patru abordări [227:6].

Prima abordare, denumită idealist-umanistă ce a adunat cel mai mare număr 
de cercetători, concepe comunicarea internaţională ca un mijloc de apropiere a 
naţiunilor şi popoarelor şi de instaurare a păcii în lume, precum şi ca un suport 
pentru organizaţiile internaţionale în exercitarea serviciilor lor pentru comunita-
tea mondială. În acest context metodologic-conceptual înscriem cercetările lui 
Hamid Mowlana care a tratat politicile mondiale în domeniul comunicării, flu-
xul internaţional de informaţie şi perspectivele comunicării globale (Global and 
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World Communications. New Frontiers in International Relations, 1997) [227], 
Armand Mattelart (La communicazione-mondo, 1997) [202] care au tratat isto-
ria şi au evaluat practica mondializării comunicării, ale lui John B. Thompson care 
a examinat raporturile dintre media şi modernitate (The Media and Modernity. 
A social theory of the media, 1995) [311], ale Eleonorei Fiorani (La comunicazi-
one a rete globale. Per capire e vivere la mutazione di epoca, 1998) [108] care a 
studiat impactul reţelelor globale asupra comunicării internaţionale. 

Abordarea de referinţă a fost aplicată, de asemenea, de Oliver Boyd-Barrett 
(Media Imperialism, 2010 [44], Redefining the Field Media Imperialism [45]), 
Joseph D. Straubhaar (Beyond Media Imperialism: Assimetrical Interdependen-
ce and Cultural Proximity [299]), Виктория Орлова (Глобальные телесети 
новостей на информационном рынке, 2003) care au monitorizat impactul 
ştirilor de pe platformele naţionale şi internaţionale asupra procesului de globali-
zare [415], precum şi de Rolando Robertson în evaluarea noilor tendinţe din comu-
nicarea internaţională în contextul globalizării şi al glocalizării [269; 270]. Mainardi 
Roberto, uzitând aceeaşi abordare, a stabilit geografia comunicării internaţionale 
(Geografia delle comunicazioni. Spazi e reti dell’informazione, 1996) [187], iar 
Лидия Землянова din Rusia (Зарубежная коммуникативистика в предверии 
информационного общества, 1999 [391]; Гуманитарная миссия современной 
глобализирующейся коммуникативистики, 2010 [392]) şi cercetătorul ucrai-
nean Валерий Иванов (Массовая коммуникация, 2013) [393] au estimat itine-
rarul comunicării internaţionale de la începuturi până în era informaţiei. Karl Erik 
Rosengren (Introduzione allo studio della comunicazione, 2001) [272] a tratat co-
municarea internaţională în contextul raporturilor interculturale etc. 

Abordarea idealist-umanistă a stat, de asemenea, la baza mai multor lu-
crări consacrate interpretării teoretice a comunicării internaţionale. În acest 
sens menţionăm studiul lui Thomas L. Phail (A Global Communication: Theo-
ries, Stakeholders and Trends) care a cunoscut trei ediţii, ultima – în 2010 [210], 
cercetările lui Marko Ampuja (Theorizing Globalization: A Critique of the Me-
diatization of Social Theory, 2012) [8], ale lui Lucky Madikiza şi Elirea Bornman 
(International communication: shifting paradigms, theories and foci of interest, 
2007) [185]. Manuel Castells a interpretat fenomenul comunicării internaţionale 
în contextul societăţii în reţea şi al noului spaţiu public, generat de tehnologiile 
informaţionale de comunicare (La nascita della societa in rete, 2002; Galassia 
Internet, 2002, Il potere delle identita, 2003) [55; 52; 53].

Ansamblul acestor şi altor studii profilează istoria, teoria şi practica co-
municării internaţionale, dezvăluie structura şi tendinţele de instituţionalizare 
a ei, relevă esenţa şi particularităţile de conţinut ale mesajului internaţional, 
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contribuţiile comunicării internaţionale în perpetuarea înţelegerii şi cooperării 
dintre state, comunităţi şi oameni pe făgaşul păcii şi dezvoltării durabile.

A doua abordare, numită de Mowlana prozelitism politic, interpretează 
comunicarea internaţională drept instrument de propagandă şi confruntare 
ideologică, precum şi mijloc de creare de mituri şi clişee în scopul manipulării 
opiniei publice. Ea poate fi calificată ca partea adversă a primei abordări. Unul 
dintre cei mai cunoscuţi exponenţi ai acestei abordări a fost Herbert Schiller. El 
şi exponenţii săi au tratat critic impactul comunicării internaţionale, în special 
în raport cu ţările în curs de dezvoltare. Astfel, H. Schiller (Communications and 
Cultural Domination, 1976) [288; 435] şi John Tomlinson (Cultural Imperialism. A 
critical Introduction, 1991; Globalisation and Culture, 2013 [315]; Globalisation 
and Culture, 2013 [316]) au dezbătut fenomenul de imperialism cultural ca deri-
vată a comunicării internaţionale. Thomas L. McPhail, analizând fenomenele de 
pe piaţa radiofonică mondială, a fundamentat teoria colonialismului electronic 
(Electronic Colonialism. The Future of International Broadcasting and Communi-
cation, 1981) [209], iar Oliver Boyd-Barrett a formulat conceptul de imperialism 
media (Redefining the Field Media Imperialism, 2014) [45].

Practicile imperialismului cultural şi derivatele lui conceptuale au marcat ne-
gativ dezvoltarea comunicării internaţionale din anii 70-80, în special în ţările din 
sudul şi estul lumii. Faptul acesta a constituit prilejul instituirii de către UNESCO 
a Comisiei McBride, mandatată să examineze starea comunicării internaţionale, 
precum şi a Marii Dezbateri Media. Primul cercetător al acestor evoluţii, fin-
landezul Kaarle Nordenstreng, împreună cu Herbert Schiller (Beyond National 
Sovereignty: International Communication in the 1990s, 1993) [235], dar şi de 
unul singur (A Milestone in the Great Media Debate Monographic, 2015) [236] 
au abordat inegalitatea ţărilor în câmpul comunicării internaţionale. 

Tratarea critică şi criticistă a comunicării internaţionale este justificată din 
mai multe considerente. Un motiv ar fi caracterul complex al acesteia cu urmări 
atât pozitive, cât şi negative. Altul ar deriva din dezvoltarea asimetrică a ei în 
ţările de pe axele nord-sud, vest-est. Utilizarea comunicării internaţionale în ca-
litate de instrument propagandistic în „războiul rece” şi, mai nou, în cel hibrid 
care reduce credibilitatea ei în pofida vocaţiei sociale, de asemenea alimentează 
viziunile critice sau de prozelitism politic (Mowlana). 

A treia abordare, relevată de Mowlana, examinează comunicarea 
internaţională ca putere economică. Corporaţiile şi conglomeratele media 
internaţionale, concentrând sub o umbrelă numeroase resurse comunicaţionale, 
pe de o parte monopolizează pieţele media şi de publicitate, iar pe de alta dis-
pun de potenţial fortificat pentru a exercita influenţa multiplă, inclusiv politi-
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că şi economică, asupra ţărilor în curs de dezvoltare sau aflate în tranziţie. În 
acest caz, potrivit lui Hamid Mowlana, are loc dominarea naţiunilor mai slabe, 
periferice. Modernizarea acestora, nota el, a dus, în fapt, la convertirea ţărilor 
respective la modelele vestice şi la controlul din centrele occidentale. Asemenea 
abordare a fost aplicată de Ben H. Bagdikian care, în studiile sale a examinat 
procesul de concentrare a mediilor de comunicare şi impactul atât economic, 
cât şi cel politic al monopolizării media (The New Media Monopoly, 2004) [15]. 
Robert W.McChesney şi Edward S. Herman au analizat diferite aspecte ale eco-
nomiei media în condiţiile capitalismului corporativ (The Global Media. The new 
missionaries of corporate capitalism, 1997) [205]. Problematica concentrării 
media la nivel internaţional a fost în vizorul cercetătoarei Eлена Вартанова 
(Медиаэкономика зарубежных стран, 2005) [385] etc. 

Cercetările axate pe economia media la nivel internaţional developea-
ză influenţele atât benefice, cât şi cele malefice ale capitalului naţional şi 
multinaţional asupra arhitecturii comunicării internaţionale. 

A patra abordare, în viziunea lui Mowlana, consacră substanța politică a co-
municării internaţionale, iar informaţia – ca o putere politica. Astfel, Robert L. Ste-
venson şi Donald Lewis Shaw (Las noticias internacionales y el nuevo orden en la 
informacion mundial, 1985) au examinat eforturile întreprinse în anii 80 pentru 
instituirea noii ordine mondiale de schimb de informaţii. Impactul geopolitic al 
comunicării internaţionale a constituit obiectul de analiză în multiple cercetări. 
Claudia Padovani (Comunicazione globale. Democrazia, sovranita, culture, 2001) 
[253], Robert McChesney (Rich Media, Poor Democracy. Communication politics 
in dubious times, 1999) [204] au tratat comunicarea internaţională în contextul 
democraţiei şi suveranităţii naţionale. Alte studii vizează fenomenul asimetri-
ei comunicării internaţionale şi efectele negative ale acestuia asupra ţărilor cu 
capacităţi mediatice reduse (vezi, de exemplu, В. Иноземцев. Вестернизация 
как глобализация и „глобализация” как американизация, 2004) [396].

Prezentul studiu, axat pe ansamblul abordărilor menţionate, oferă o ra-
diografie diacronică şi sincronică a comunicării internaţionale, concepută ca 
„atribut al procesului de restrângere a lumii” şi „un segment al comunicării pu-
blice, realizată prin mass-media întru dezvoltarea internaţională a statelor şi a 
altor actori ce acţionează pe arena mondială” [351:69]. Conţinutul lui, struc-
turat în nouă capitole, reflectă parcursul istoric, principalele doctrine teoreti-
ce, precum şi cadrul normativ al comunicării internaţionale. Studiul tratează, 
de asemenea, evoluţiile şi contribuţiile presei scrise, ale agenţiilor de presă, ra-
diodifuziunii externe şi televiziunii transfrontaliere în dezvoltarea comunicării 
internaţionale. Lucrarea dezvăluie inovaţiile comunicării internaţionale în era 
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societăţii informaţionale mondiale, precum şi impactul globalizării şi glocalizării 
asupra schimbului internaţional de informaţii. Anexele la acest studiu cuprind 
cronologia comunicării internaţionale, registrul serviciilor de radio şi televiziune 
cu destinaţie externă, datele privind ariile şi ritmurile de penetrare a internetu-
lui pe mapamond, precum şi lista selectivă de web-site-uri implicate în comuni-
carea internaţională.

Lucrarea este adresată studenţilor de la licenţiat, masterat şi doctorat, 
precum şi cercetătorilor din domeniile jurnalismului şi comunicării publice, ale 
ştiinţelor politice şi relaţiilor internaţionale. În special, ea va fi utilă pentru cursul 
Istoria comunicării (anul I Licenţă, specialitatea Științe ale comunicării) şi pen-
tru disciplina Teorii moderne ale comunicării publice (anul I Masterat, program 
Relații publice și publicitate). 

Studiul a fost realizat în cadrul programului european de mobilitate aca-
demică Erasmus-Mundus, autorul beneficiind, în anii 2014-2015, de o bursă de 
cercetare la Universitatea din Bologna. Autorul îşi exprimă recunoştinţa profeso-
rului Stefano Bianchini de la Şcoala de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bologna, 
precum şi profesorului universitar Nelly Țurcan, doctor habilitat în sociologie, de 
la Universitatea de Stat din Moldova pentru asistenţa acordată.
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Capitolul I. COMUNICAREA INTERNAȚIONALĂ: 
CONSIDERENTE GENERALE

Comunicarea internaţională însumează ansamblul de fluxuri informaţionale 
interactive, generate pe piaţa mondială de actanţii relaţiilor interstatale şi 
instituţionale bilaterale şi multinaţionale şi de actorii raporturilor interumane. Ea 
a fost şi este articulată în schimbul informaţional dintre statele-naţiuni şi organis-
mele internaţionale ca sisteme sociale deschise, precum şi între acestea şi subsis-
temele intrasocietale componente şi oamenii (cetăţenii) care le formează. Comu-
nicarea internaţională asigură interconexiunile lor informaţionale pe mapamond, 
vizibilitatea entităţilor, transferul de valori politice, economice, sociale şi culturale. 
Ea este un element esenţial al „restrângerii lumii” (R. Robertson) şi al dezvoltă-
rii sustenabile. Comunicarea internaţională conferă sistemului planetar valenţele 
„satului global” (M. McLuhan), inclusiv predictibilitatea şi transparenţa scontată. 
Dimensionarea şi afirmarea comunicării internaţionale s-a produs în timp. 

Viziunile savanţilor asupra parcursului istoric al comunicării internaţionale 
sunt divizate. Astfel, un şir de cercetători de notorietate, între care H. Mowlana, 
N. Schoonraad, E. Bornman&Z. Lesame, M. Stephens ş.a., consideră că acest tip 
de comunicare a existat odată cu declanşarea proceselor de socializare umană 
în cele mai simple entităţi şi de schimb de produse şi idei între acestea. În con-
text, cercetătoarea britanică Daya Kishan Thussu relevă că asemenea schimb 
informaţional, fie şi în stadiul germinal, a fost prezent deja în Roma Antică, Per-
sia, China, India din epoca respectivă. Cercetătoarea aminteşte, în acest sens, de 
împăratul indian Ashoka care, în sec. III înainte de Cristos, difuza informaţii scrise 
pe lespezi de piatră în întreaga Asie de Sud, Afganistan şi Sri Lanka. Ea mai face 
referinţă la practica Chinei din vremurile dinastiei T’ang (618-907 după Cristos) 
care în anul 618 răspândea peste hotarele ţării o publicaţie oficială scrisă manu-
al – ti pao (jurnal oficial) [44:xv; 312:208]. Profesorul australian Ingrid Volkmer 
promovează un alt punct de vedere. Ea opinează că noutăţile au căpătat caracter 
internaţional abia în sec. XV, când comercianţii din Antwerpen, Venezia, Nür-
nberg făceau schimb de scrisori pentru a reglementa raporturile lor economice 
[371]. 

Cercetătorul american Charles H. Parker, analizând procesele de instituire 
a statelor naţionale şi a imperiilor europene şi musulmane din secolele XV şi 
XVI, precum şi extinderea influenţei regionale a marilor dinastii chineze Ming 
(1368-1644) şi Qing (1644-1911), remarca interacţiunile puternice intercultu-
rale între popoarele întregii lumi, caracterizate prin „dimensiune mondială şi 
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regularitate”. Schimburile culturale în perioada de referinţă au fost de natură 
comunicaţională, chiar dacă acestea erau într-o fază germinală, susţine el. Por-
nind cu sec. XV, treptat au început să fie create reţelele economice şi comerciale 
mondiale, s-a dezvoltat mobilitatea umană, inclusiv cea de munca etc. Tot atunci 
au fost lansate şi primele platforme de comunicare internaţională [254:77-118] 

Profesorul suedez Karl Erik Rosengren, în această ordine de idei, menţionează 
că istoria umanităţii este acompaniată de comunicarea internaţională din mo-
mentul creării primelor state (sec. XVIII-XIX) [272:192]. O părere similară este 
lansată şi de sociologul de la Universitatea din Cambridge, John B.Thompson 
care estimează prefigurarea comunicării internaţionale drept apanajul sec. XVIII. 
În opinia lui, comunicarea internaţională devine caracteristica vieţii sociale în 
sec. XIX, iar din sec. XX – un fenomen social [311:224].

În viziunea cercetătorului danez Cees Jan Hamelink, comunicarea 
internaţională a fost iniţiată, deşi în fază rudimentară, în sec. XVII, odată cu in-
tensificarea raporturilor economice între state. În această ordine de idei, el es-
tima că Pacea Westfalică (1648) şi Tratatul de la Utrecht (1713), punând bazele 
economiei internaţionale eurocentriste, au generat creşterea contactelor din-
tre guvernele europene. Acestea, între anii 1648-1800, când s-au produs 60 de 
războaie, au avut, însă, un caracter diplomatic „destul de superficial şi formal” 
[144:5]. Ele au evoluat odată cu consolidarea raporturilor economice, revoluţia 
industrială, crearea entităţilor internaţionale, dezvoltarea telecomunicaţiilor.

O părere similară împărtăşeşte Armand Mattelart. Savantul belgian este 
de acord că Pacea Westfalică a prefigurat stadiul germinal al comunicării 
internaţionale, afirmarea acestui fenomen venind simultan cu naţionalismul 
modern care a identificat teritoriul ca fundament al suveranităţii şi al existenţei 
unei comunităţi, altfel spus, odată cu fondarea statelor-naţiuni [201:11]. Comu-
nicarea internaţională a fost generată şi de diviziunea mondială a muncii care 
a condus la crearea spaţiului „interstatal”. În 1802, limba franceză a confirmat 
acest proiect, încorporând lexemul englez „international” [201:12].

Rezumând aserţiunile prezentate, putem conchide: comunicarea 
internaţională, iniţiată în format germinal în perioada antică, se profilează 
pregnant în epoca de fondare a statelor-naţiuni, proces însoţit de marile des-
coperiri geografice, instituirea imperiilor în diferite părţi ale lumii ca răspuns la 
necesităţile de a dispune de o reţea informaţională de influenţă politică, econo-
mică, dar şi culturală. Comunicarea internaţională a fost condiţionată, de ase-
menea, de o serie de premise de ordin politic, economic, tehnic şi instituţional.

Geneza comunicării internaționale. Apariţia comunicării internaţionale 
moderne s-a produs în Epoca Iluminismului, numită şi Epoca Luminilor sau Epo-
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ca Raţiunii. Perioada ideologică şi culturală respectivă, având drept ţintă regimu-
rile feudale şi crearea societăţilor „raţionale”, a dat naştere revoluţiilor din sec. 
XVII-XIX în ţările Europei, ale Americii de Nord şi Americii de Sud. Printre multi-
plele lor derivate, potrivit lui Mattelart, se înscrie şi comunicarea internaţională. 
Aceasta, opinează el, dar şi alţi savanţi, a fost stimulată de un set de factori, 
inclusiv: 

 1. constituirea statului național (o naţiune, o lege, o limbă); 
 2. diviziunea internațională a muncii, libera concurenţă şi piaţa unică, li-

bertatea fluxurilor de bunuri şi idei sub lozinca „Laissez faire, laissez passer” 
(lăsați să se facă, lăsați să meargă – doctrina economică promovată în secolele 
XVII-XIX de fiziocraţi în sprijinul liberului schimb sau a liberei concurenţe şi al 
neintervenţiei statului în economie), dar şi dezvoltarea comerţului, mobilitatea 
individuală, socială, naţională. În context, cercetătorul suedez Karl Erik Rosen-
gren releva impactul migraţiei de muncă şi civilizare survenite drept urmare a 
descoperirii Noii Lumi, a Revoluţiei franceze, când mulţi nobili, pentru a se salva, 
au părăsit ţara, a foametei din 1845, când peste un milion de irlandezi au plecat 
în SUA, a exodului mormonilor din 1840, a primelor două războaie mondiale, 
când armata migranţilor s-a completat cu circa 40 de milioane de oameni etc. 
[272:190-191]; adoptarea atât la nivel naţional, cât şi la cel internaţional a sis-
temului de norme unice pentru cele mai diverse domenii (drept exemplu poate 
servi fondarea, în 1875, a Comisiei internaţionale pentru greutăţi şi măsuri ca 
triumf al sistemului metric); 

 3. convergența din sec. XIX (aceasta a fost exprimată în asocierea univer-
sală industrială, descrisă de filozoful francez Claude Henri de Rouvroy, comte de 
Saint-Simon, internaţionalizarea vieţii sociale şi chiar punerea în circuit a noţiunii 
de „caracter internaţional”);

 4. dezvoltarea transportului feroviar (prima linie feroviară a fost constru-
ită în 1830 în Marea Britanie. Către sfârşitul secolului XIX, în lume se creaseră 
o reţea de transport feroviar executată în cinci standarde de ecartament: an-
glo-american, german, francez-belgian, rus, japonez. În 1890 a fost semnată 
Convenţia pentru transportul feroviar internaţional); 

 5. sistemul poștal (iniţiat în sec. XVI, acesta a evoluat odată cu dezvol-
tarea transportului feroviar. Instituirea sistemului poştal internaţional a re-
vendicat elaborarea unor reglementări comune pentru a asigura răspândirea 
corespondenţei poştale. Prima întrunire internaţională a fost convenită în 1862 
de US Postmaster-General, Montgomery Blair. Pe 11 mai 1863, la Paris a avut 
loc conferinţa la care au participat reprezentanţii Austriei, Belgiei, Costa Rica, 
Danemarcei, Franţei, Italiei, Olandei, Portugaliei, Prusiei, Spaniei, Elveţiei, Marii 
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Britanii şi SUA. Atunci a fost făcut primul pas spre sistemul mondial poştal. El a 
fost creat pe 15 septembrie 1874 la Berna, când 22 de ţări au semnat tratatul 
prin care a fost instituită Uniunea Poştală Generală. În 1878, entitatea dată a fost 
redenumită în Uniunea Poştală Universală) [144:7];

 6. marile expoziții universale (prima a avut loc în 1851 la Londra, în timpul 
căreia a fost inaugurat şi primul cablu internaţional submarin. În 1900, la Paris a 
avut o altă expoziţie universală, a cincea la număr, emblematică pentru comu-
nicarea internaţională prin triumful cinematografiei la cinci ani după lansare de 
către fraţii Auguste şi Louis Lumière);

 7. războaiele, precum și alte conflicte militare din secolele XIX și XX (e vorba 
de războiul din Crimeea, 1853-1856, războiul ruso-japonez, 1904-1905, primul 
război mondial, 1914 etc.); 

 8. instituționalizarea, la nivel internațional, a drepturilor de autor (pentru pri-
ma dată, problematica dreptului de autor la scară internaţională a fost abordată 
de cercetătorul elveţian Johann Rudolf Thurneysen în cartea De recusione libro-
rum furtive (1738). Între 1840 şi 1866, potrivit unor estimări, au fost semnate 88 
de tratate bilaterale privind drepturile de autor. Prima convenţie internaţională a 
fost semnată în 1886 la Berna, Elveţia. În acelaşi context s-au înscris şi acţiunile 
întreprinse pentru protejarea proprietăţii industriale. În 1883 a fost creată Uniu-
nea Internaţională pentru protecţia proprietăţii industriale, iar în 1886 – Uniunea 
Internaţională pentru protecţia operelor literare şi artistice. În 1952 a fost înche-
iată Convenţia universală a dreptului de autor (Universal Copyrigth Convention), 
administrată de UNESCO. Drepturile asupra filmelor şi programelor radio şi tv 
sunt protejate de convenţiile de la Roma (1961) şi Geneva (1971). În anii 90 au 
fost adoptate o serie de reglementări ale drepturilor de autor pentru tehnologi-
ile informaţionale şi platforma www. În special, în 1989 a fost adoptat registrul 
internaţional al imprimărilor audiovizuale, programelor de calculator, publicaţiilor 
electronice, băncilor de date electronice etc. [144:11, 110-121]; 

 9. adoptarea, în sec. XIX, a acordurilor multilaterale interstatale de regle-
mentare a diferitor aspecte ale comunicării internaţionale (între anii 1850-1870, 
potrivit estimărilor istoricului german Werner Sombart, au fost încheiate 17 
acorduri interguvernamentale de acest gen, în următorul deceniu – alte 20, pes-
te alţi 10 ani – încă 31, iar în ultimul deceniu al sec. XIX – 61);

 10. instituirea orei mondiale ca o consecinţă a dezvoltării transportului fe-
roviar la scară internaţională (în 1884, comunitatea internaţională, cu excepţia 
Franţei, Spaniei şi Braziliei, a racordat orele locale la ora Greenwich. În 1911, ţările 
menţionate au aplicat şi ele ora universală, respinsă iniţial pe motiv că aceasta ar 
fi reprezentat simbolul puterii victoriene, adică a Marii Britanii) [201:12-33]. 
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Factorii menţionaţi, precum şi alţii de acest gen, au configurat ambianţele 
social-economică, instituţională şi de drept ce au favorizat apariţia comunicării 
internaţionale în coordonatele ei actuale. Ulterior, acest tip de comunicare a fost 
configurat în condiţiile restrângerii lumii, exprimată, în special, în procesele de 
globalizare/glocalizare. 

Geneza comunicării internaţionale mai cuprinde şi numeroasele descoperiri 
şi invenţii tehnice ce au creat suportul material pentru schimbul informaţional 
mondial. Acestea sunt prezentate de o manieră exhaustivă în cronologia comu-
nicării internaţionale, inclusă în anexele la prezentul studiu. Din acest conside-
rent, aici vom stărui doar asupra premiselor tehnice primordiale între care cer-
cetătorii includ, întâi de toate, crearea rețelelor telegrafice submarine.

Potrivit sociologului american John B. Thomson [311:215], telegraful a fost 
primul mijloc de transport structurat în baza avantajelor oferite, iniţial, de opti-
că, iar ulterior – de electricitate. Acesta a fost precedat de o serie de alte sisteme 
de transmitere a mesajelor la distanţă. Potrivit unor surse, secole de-a rândul, 
focul a fost mijlocul folosit pentru asigurarea comunicaţiilor. „Telegrafia” datează 
de la inventarea telescopului de către Galileo Galilei în 1609, cu ajutorul căruia 
se acopereau distanţe mari în difuzarea mesajelor. În anul 1690, inventatorul 
francez Guillaume Amontons a construit un telegraf cu ocheane. Locul acestuia, 
ulterior, l-a luat „telegraful cu braţe mobile” al francezului Claude Chappe realizat 
în 1791. Acest sistem a fost bazat pe un set de piloni prevăzuţi cu braţe mobile, 
denumiţi semafoare, sistem căruia i s-a spus, la început, „telegraf”, iar mai apoi 
„telegraf optic”, pentru a-l deosebi de telegraful electric. În 1831, Joseph Henry 
di Albany din statul New York a reuşit să transmită semnalul la depărtare de o 
milă. Peste şase ani, în 1837 (potrivit altor date – în 1830), un sistem funcţional 
de transmitere a semnalelor a fost creat de britanicii William Fothergill Cooke 
şi Charles Wheatstone şi americanul Samuel Finley Breese Morse. În 1839, pri-
mii doi au stabilit legătura telegrafică la calea ferată dintre Paddington şi West 
Drayton. Morse, în 1843, a construit linia telegrafică în baza sistemului său de 
puncte şi linii dintre Washington şi Baltimor (alfabetul Morse, în care literele 
sunt reprezentate prin combinaţii de semnale scurte şi lungi, a fost inventat în 
jurul anului 1838) [168].

Inovaţiile tehnice din această perioadă au fost sub controlul statului şi au 
fost folosite, în primul rând, în scopuri militare sau ale legăturilor diplomati-
ce oficiale. Treptat, acestea au fost preluate de industrie şi au devenit un bun 
privat. Inovaţiile respective au fost rapid fructificate în domeniul comunicării, 
având, în parte, motivare comercială [168:172]. Totodată, aplicarea tiparului pe 
maşina rotativă ce a ieftinit presa (ziarul de un penny), a telefonului, fotografiei, 



18

fonografului domestic a permis dezvoltarea prin comunicare a relaţiilor sociale 
în sânul familiei [109:67; 111-126]. Istoricul francez Patrice Flichy, estimând în 
atare mod contribuţiile iniţiale ale inovaţiilor tehnice în dezvoltarea comunicării, 
scria: „Comunicarea e mai curând un caleidoscop care va permite inovatorilor să 
compună şi să recompună noi media” [109:282]. Confirmarea acestei aserţiuni 
o găsim şi în parcursul ulterior al comunicării internaţionale.

Comunicarea dintre statele-naţiuni a fost facilitată odată cu conexiunea lor 
prin cablurile submarine. Primul cablu, de sorginte britanică, a fost pus în funcţiune 
în 1851. El a legat piaţa financiară londoneză cu Parisul. 15 ani mai târziu, după trei 
tentative eşuate, a fost instalat cablul telegrafic transatlantic. În anii 70 ai sec. XIX, 
reţelele telegrafice britanice s-au extins până în China, Australia, sud-estul Asiei. În 
următoarele două decenii, în circuitul telegrafic mondial a intrat Africa, iar în 1902, 
SUA a încheiat construcţia cablului transpacific, ceea ce a pus capăt poziţiei domi-
nante a cablului britanic, până atunci acesta fiind intermediarul obligatoriu pentru 
comunicarea altor guverne [201:23-24]. Către 1900, lungimea reţelelor telegrafice 
constituia 190 de mii de mile submarine. 

Reţelele telegrafice submarine, folosite iniţial în scopuri comerciale, cu-
rând au obţinut aplicare în domeniile politic şi militar (în context, cercetătorii 
fac referinţă la războaiele anlgo-bure din ultimele două decenii ale sec. XIX). 
Jumătatea a doua a sec. XIX a fost marcată de constituirea primului sistem de 
comunicare internaţională pe cale telegrafică, capabil să transmită date fără a 
pierde timp pentru transportare. Daca în anul 1830 o scrisoare din Anglia ajun-
gea în India timp de cinci-opt luni, iar răspunsul – în doi ani, potrivit estimărilor 
cercetătorului D. R. Headrick [148], atunci în anii 70 ai sec. XIX o telegramă ajun-
gea la Bombay în cinci ore, iar răspunsul – în aceeaşi zi. În 1924, regele George 
V al Regatului Unit a trimis o telegramă ce a făcut înconjurul lumii în doar 80 de 
secunde [311:215-217].

Comunicarea prin mijlocirea telegrafului optic, iar mai apoi – şi a celui 
electric a demonstrat că limbajul semnelor utilizate de telegraf constituie baza 
„unităţii universale”, după estimarea lui Charles Fourrier (1772-1837), filozof so-
cialist de tendinţă utopistă şi economist francez [apud: 201:15]. Telegraful a de-
terminat, de asemenea, unificarea spaţiilor de comunicare [201:18-20]. 

Inventarea telegrafului a creat premise pentru comunicarea transfrontalie-
ră. Aplicarea lui în aceste scopuri a fost determinată de anumite reglementări. 
Astfel, în 1849 a fost semnat primul act de acest gen dintre Prusia şi Austria. În 
1855, Franţa, Belgia, Elveţia şi Sardinia au creat Uniunea Telegrafului European 
de Vest, iar în 1858 la ea a aderat Olanda. Treptat, numărul de ţări a crescut şi în 
anul 1865 a fost fondată Uniunea Telegrafică Internaţională (International Tele-
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graph Union – ITU) [144:7-8,20]. Această entitate a elaborat şi a pus în aplicare 
standarde unice, tarife compatibile şi alte reglementări sectoriale 

Comunicarea internaţională a fost alimentată, de asemenea, de o serie de 
factori mediatici. În această ordine de idei e de menţionat că în sec. XIX a fost 
aplicată noutatea ca ideal de informare în timp real. Între 1830-1850 au fost cre-
ate marile agenţii de presă. Din 1875 apar primele grupuri editoriale şi primele 
produse ale industriei culturale de masă [201:36-47]. Către sfârşitul sec. XIX a 
fost recunoscut caracterul internaţional al jurnalismului. Acest fapt a stimulat 
crearea unor structuri profesionale mondiale. Astfel, în 1893, la Chicago a avut 
loc primul congres internaţional al presei. În anul următor, 1894, a fost instituită 
prima organizaţie media – Uniunea Internaţională a Asociaţiilor de Presă (Inter-
national Union of Press Association (IUPA) ce a întrunit reprezentanţii presei din 
17 ţări – Belgia, Franţa, Argentina, Spania, Danemarca, Norvegia, Suedia, Ger-
mania, Austria, Italia, Rusia, Marea Britanie, Portugalia, Olanda, Elveţia, Noua 
Zeelandă şi SUA. IUPA s-a pronunţat pe marginea diverselor chestiuni, inclusiv 
asupra formării profesionale a jurnaliştilor, stoparea difuzării de informaţii false 
şi a propagandei războiului. În 1936, în ajunul celui de-al doilea război mondial, 
IUPA a fost marginalizată [144:21]. 

Între timp au fost fondate şi alte entităţi internaţionale: în 1921 a fost cre-
ată Asociaţia Internaţională a Jurnaliştilor acreditaţi la Liga Naţiunilor, în 1924 
– Asociaţia Internaţională a Presei Sportive, în 1925 – Federaţia Internaţională 
a Presei Periodice, în 1927 – Uniunea Internaţională a Presei Catolice. În 1926, 
la iniţiativa Sindicatului francez al jurnaliştilor, a fost constituită Federaţia 
Internaţională a Jurnaliştilor. În 1933 a fost creată Federaţia Internaţională a 
Asociaţiilor Editorilor de Ziare şi Tribunalul Internaţional de Onoare a Jurnaliştilor. 
În 1937 a fost adoptat Codul profesional al jurnalistului [144:22-23].

După primul război mondial apare şi creşte vertiginos publicitatea. SUA devin 
naţiunea „debitoare” de publicitate, dar şi de foiletoane radio, radionovele, iar 
mai apoi – telenovele [201:58,60]. În 1938 a fost instituita Asociaţia Internaţională 
de Publicitate din New York (New York International Adverstising Association 
(IAA). Aceşti paşi au alimentat internaţionalizarea presei periodice, au încurajat 
contribuţiile ei la schimbul de informaţii dintre diferite părţi ale lumii.

Telefonia a reprezentat o altă invenţie tehnică ce a asistat, în particular, 
comunicarea internaţională. Primul „aparat de vorbit la distanţă”, potrivit 
cercetătorilor, a fost inventat în 1861 de profesorul german Johann Philipp 
Reis care a şi lansat noţiunea de telefon. La scurt timp după aceasta, Elisha 
Gray şi Antonio Meucci experimentează, în SUA, transmiterea sonoră prin ca-
bluri electrice. În anul 1873, Alexander Graham Bel a perfecţionat „telegraful 
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harmonic” şi a patentat telefonul, deschizând, astfel, o nouă eră în domeniul 
telecomunicaţiilor.

Prima conexiune radiotelefonică transoceanică, cu titlu de experiment, s-a 
produs în octombrie 1915. Atunci, vocea umană, transmisă prin unde hertziene 
de la staţia Arlington din apropiere de Washington, a fost captată pe Turnul Ei-
ffel, Paris. În ianuarie 1923, un alt experiment a confirmat posibilitatea de comu-
nicare telefonică între New York şi Londra. În Europa, telefonia de lungă distanţă 
s-a confruntat cu o serie de dificultăţi cauzate de diversitatea limbilor, a tipurilor 
de materiale, metodelor de lucru, precum şi a structurii organizatorice. Iniţial, 
comunicaţiile internaţionale au fost limitate la circuitele dintre ţările cu o fronti-
eră comună sau foarte aproape una de alta. 

La 7 martie 1926, telefonul transatlantic, pentru prima dată în istoria co-
municării, a asigurat o discuţie în două sensuri, iar pe 7 ianuarie 1927 a demarat 
primul serviciu transoceanic între Londra şi New York. Treptat au fost constituite 
reţelele de telefonie universală. Din 1931, telefonul a unit SUA, Canada, Cuba, 
precum şi principalele oraşe ale Mexicului cu sistemele telefonice practic din 
toate ţările vest-europene. Curând, conexiunile telefonice au fost stabilite şi cu 
ţările latinoamericane, Australia [231:152]. 

În 1912, la 36 de ani de la inventarea telefonului de către Bell, în lume existau 
aproximativ 12 milioane de telefoane (67,1 la sută – în Statele Unite ale Americii, 
26 la sută – în Europa şi 2,7 la sută – în Canada) [231:151]. Apariţia şi dezvoltarea 
telefoniei a catalizat dezvoltarea schimbului internaţional de informaţie, inclusiv 
prin intermediul presei scrise şi a agenţiilor de ştiri.

Telegrafia fără fir a generat o nouă platformă de comunicare internaţională 
– radiodifuziunea. Ea a apărut în rezultatul mai multor invenţii, cele mai semni-
ficative fiind făcute în 1888 de fizicianul german Heinrich Rudolf Hertz (undele 
electromagnetice, cunoscute şi ca undele hertziene), italianul Guglielmo Mar-
coni (aparatele de emisie şi recepţie, prima transmisie radiotelegrafică fără 
fir, în 1894), inventatorul american de origine croată Nikola Tesla (în 1893 a 
construit primul emiţător radio). Prima tentativă de comunicare internaţională 
radiofonică a avut loc în anul 1901, când a fost realizată, în premieră, transmi-
terea transatlantică fără fir din Poldhu, Marea Britanie (azi acolo se află memo-
rialul Marconi) până pe continentul nord-american, la St. John, Newfoundland 
[231:150]. În 1906, potrivit unor cercetări, s-a produs, în premieră, lansarea 
radiodifuziunii sonore. Treptat, pornind cu anii 20 ai sec. XX, radiodifuziunea 
a devenit un mijloc de comunicare în masă, inclusiv o platformă mediatică 
pentru comunicarea internaţională (subiectul este examinat în Cap. V al pre-
zentului studiu).



21

Comunicarea internaţională a căpătat noi perspective odată cu descoperirea 
tehnologiilor de televiziune. E vorba de tubul catodic inventat de Karl Ferdinand 
Braun (1850-1918), de emiţătorul inginerului rus Vladimir Zvorâkin (1888-1982) 
etc. Prima demonstraţie a unei transmisiuni de televiziune a fost efectuată în 
1926 de inginerul scoţian John Logie Baird. În anul următor, semnalul de televizi-
une a fost transmis la o distanţă de 705 km între Londra şi Glasgow, iar în 1928 a 
fost realizată şi prima emisie transoceanică între Londra şi New York. În anii 30 ai 
secolului trecut, Germania a întreprins paşi concreţi pentru a înfăptui transmisi-
uni televizuale din Tibet [284]. În 1931, Philo Farnsworth (1906-1971) a construit 
tubul analizor al camerei, iar în 1929 a fost produs şi primul televizor care, în 
banii de astăzi, ar costa în jur de 12 mii de dolari. Primele televizoare vândute au 
fost nişte aparate de radio la care se adăuga un dispozitiv TV. Înaintea celui de-al 
Doilea Război Mondial, în Marea Britanie au fost produse 19 mii de televizoare 
electronice, în Germania – 1600 [251]. În Statele Unite ale Americii, ca şi în majo-
ritatea ţărilor lumii, televiziunea a cunoscut o explozie în perioada postbelică. 

Existenţa câtorva sisteme de televiziune (NTSC – National Television System 
Committee – în SUA, Canada, Japonia; SECAM – SÉquentiel Couleur À Mémoire 
– în Franţa, ţările est-europene şi un şir de ţări africane; PAL – Phase Alternative 
Line – în Germania şi alte ţări vest-europene) [4] iniţial a creat multiple dificultăţi 
tehnice pentru comunicarea televizuală internaţională. Aceste bariere însă au 
fost depăşite, televiziunea devenind cea mai populară platformă tehnologică de 
schimb mondial de informaţii. 

Aplicarea televiziunii în calitate de platformă pentru comunicarea 
internaţională a fost facilitată de cablul coaxial. Iniţial, în anii 1949-1950, acesta 
a fost utilizat la nivel naţional în SUA pentru zonele aflate în conurile de umbră 
ale emiţătoarelor hertziene. Primele cabluri difuzau şase programe, ulterior nu-
mărul lor a depăşit 50 în reţelele cu fibră optică, pusă în circuit la sfârşitul anilor 
70. Foarte repede, reţelele de cablu s-au întins şi numărul de cămine dotate cu 
cablu a crescut vertiginos. Televiziunea prin cablu transmite deopotrivă progra-
mele hertziene şi cele spaţiale, difuzate datorită tehnologiilor cosmice. 

Comunicarea internaţională, începând cu a doua jumătate a anilor 50 ai 
secolului trecut, a fost extinsă şi graţie posibilităţilor oferite de tehnica video, 
în special cea de înregistrare pe benzi magnetice (invenţia din 1956 a societăţii 
Ampex), aplicarea domestică din anii 70 a magnetoscopului şi casetelor video, 
iar din 1983 – a discurilor video laser [4]. 

O altă condiţie importantă pentru extinderea arealului geografic al comu-
nicării internaţionale a rezultat din lansarea şi dezvoltarea reţelelor de sateliți 
de telecomunicații. Lansarea acestora a eliminat obstacolele existente în calea 
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undelor electromagnetice şi a condus la acoperirea pe scară globală a serviciilor 
de telecomunicaţii şi de comunicare internaţională. Apariţia sateliţilor artifici-
ali ţine de anii 60 ai secolului trecut. În 1962, satelitul TELSTAR a legat SUA de 
Marea Britanie. În 1965 a fost lansat satelitul geostaţionar Early Bird, primul din 
reţeaua internaţională IntelSAT. În acelaşi an, URSS a dispus de sistemul propriu 
de sateliţi Intercosmos, devenit şase ani mai târziu Intersputnik.

Potrivit unor estimări, primii sateliţi din anii 60 aveau putere slabă şi puteau 
difuza doar un singur program de televiziune [4]. În următoarele două decenii, 
sateliţii au asigurat legături nu numai din punct în punct, ci şi pe zone geografice 
întinse, transfrontaliere: programele puteau fi, deci, recepţionate direct de ca-
petele reţelelor de cablu şi antenele parabolice (pe atunci de mari dimensiuni). 
Ultimele însă atunci nu au fost agreate de URSS pe motiv că astfel se deschidea 
calea pentru invazia culturală occidentală. Începând cu mijlocul anilor 80, sateli-
ţii de comunicaţie retransmiteau zece sau mai multe programe şi semnalele lor 
puteau fi recepţionate şi amplificate până la receptoarele individuale cu mici an-
tene parabolice de câţiva decimetri în diametru. Aceste posibilităţi au provocat 
înmulţirea programelor tematice lansate de marile canale de serviciu public sau 
comerciale şi de către marile grupuri multimedia americane, europene sau asia-
tice. Unele dintre aceste programe, prevăzute cu mai multe bande  de sunet, pot 
fi recepţionate în fiecare ţară în limba sa naţională. Aplicarea sateliţilor artificiali 
de telecomunicaţii a determinat, astfel, internaţionalizarea televiziunii şi chiar, 
conform unor cercetători, „a bulversat în mod profund (...) echilibrul mondial al 
televiziunii”. Piaţa mondială  audiovizuală a cuprins marile servicii transfrontali-
ere de televiziune, precum şi cele defavorizate tehnologic. Adevărat, ponderea 
ultimelor pe această piaţa a fost insignifiantă.

Prezenţa televiziunii pe piaţa internă şi cea externă a fost fructificată, de 
asemenea, de inventarea tehnologiei TV HD (televiziunea de înaltă definiţie) 
(anii 90), iar în ultimul timp – şi de sistemul UltraHD. Primul post de televizi-
une non-comercial de acest fel a fost lansat în SUA (anul 2016). E vorba de 
NASA Television care oferă telespectatorilor posibilitatea de a viziona diverse 
transmisiuni pe o gamă largă de televizoare şi dispozitive conectate la internet 
[229].

Internetul a constituit o altă inovaţie tehnologică ce a conferit dimensiuni 
absolut inedite comunicării internaţionale care, astfel, a devenit omniprezen-
tă şi cvasiaccesibilă din orice colţ al Terrei. Comunicarea internaţională din sec. 
XXI, în virtutea posibilităţilor oferite de internet, a încorporat, alături de fluxu-
rile informaţionale predestinate publicului din afara ţării de origine, şi pe acele 
adresate publicului indigen intern, acestea obţinând capacitatea de a putea fi 
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consultate în timp real de orice internaut. Subiectul dat este abordat pe larg în 
capitolul VIII al prezentului studiu.

Comunicarea internaţională, aşadar, a apărut şi a avansat pe mapamond da-
torită unui set de premise de natură social-politică, economică, culturală etc. Ea, 
totodată, s-a afirmat în condiţiile aplicării descoperirilor şi inovaţiilor tehnologi-
ce atestate, în particular, în secolele XIX şi XX. Istoria comunicării internaţionale, 
afirma Armand Mattelart, este „istoria interconexiunilor stabilite între război, 
progres și cultură” [202:7]. Aserţiunea dată poate fi înţeleasă astfel: comunicarea 
internaţională este un fenomen cultural ce s-a dezvoltat sub incidenţa progresului 
social şi tehnologic şi a servit, în anumite etape, drept instrument de influenţă prin 
informare sau (şi) propagandă în timpul confruntărilor letale (războaiele mondiale 
sau cele regionale) şi celor neletale („războiul rece” sau hibrid). 

Pe măsură ce comunicarea internaţională evolua, conceptualizarea ei teo-
retică, inclusiv cea terminologică, a căpătat noi abordări.

Definiții și interpretări terminologice. Primul termen, utilizat pentru de-
semnarea fenomenului de schimb al informaţiei la scara transnaţională, a fost 
comunicarea internațională (CI). Claudia Padovani precizează că expresia comu-
nicare internațională a fost pusă în circuitul ştiinţific în anii 50 de entităţile aca-
demice şi guvernamentale, în particular din America de Nord, şi continuă să fie 
în circuit şi astăzi [253:xiv].

Collins English Dictionary defineşte termenul „internaţional” din două per-
spective: 1) ceva ce implică două sau mai multe națiuni; 2) controlul sau legifera-
rea pentru mai multe națiuni. DEX-ul limbii române fixează, în fond, semnificaţii si-
milare: – care are loc între mai multe națiuni, care angajează sau privește mai mul-
te țări, privitor la raporturile dintre națiuni; – la care participă reprezentanții mai 
multor state; – care are o importanță ce depășește granițele unei singure țări. 

Din această perspectivă, abordarea clasică de „internaţional” se referă la 
ceea ce există, implică sau se realizează peste sau are loc între două sau mai mul-
te state naţionale, notau în această ordine de idei profesorii de la Universitatea 
Sud-Africană (Pretoria), Lucky Madikiza şi Elirea Bornman. Conceptul de comu-
nicare internaţională, în mod tradiţional, vine, astfel, să marcheze interacţiunea 
prin informaţie a două sau mai multe state naţionale. Hamid Mowlana a explicat 
acest fapt: din start, comunicarea internaţională, ca domeniu de cercetare, a 
fost tratată ca o direcţie a relaţiilor internaţionale. 

Comunicarea internaţională, în viziunea lui R. Fortner, constituie „comuni-
carea ce intervine peste frontierele naţionale”. Cunoscuta cercetătoare britanică 
în materia dată, Daya Kishan Thussu, citându-l pe Fortner, precizează că CI re-
prezintă „comunicarea ce depăşeşte hotarele internaţionale” [253:206] şi care, 
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tradiţional, este preocupată de schimbul de informaţii între guverne. Cercetăto-
rul român Deny Denisa precizează: „Termenul de comunicare internaţională se 
referă la studiul fluxului de comunicare media între ţări” [82]. 

Sociologul italian Carlo Gagliardi a tratat comunicarea internaţională 
drept un sector al comunicării de masă ce se desfăşoară în câmpul relaţiilor 
internaţionale. În opinia lui, comunicarea internaţională „curge peste graniţele 
statelor-naţiuni şi, în consecinţă, îşi asumă caracteristici proprii” [55:13]. Aces-
tea constituie „caracteristicile de internaţionalitate” [55:7,13-14]. Drept urmare, 
comunicarea internaţională, având iniţial în calitate de actant unic şi exclusiv 
entităţile statale, a fost asociată exclusiv cu interacţiunea interstatală şi intergu-
vernamentală la nivel diplomatic şi la cel al propagandei oficiale [apud: 428:8]. 
Ulterior, „mijloacele de comunicare au accelerat încorporarea societăţii parti-
culare în grupuri mai mari, ruinând în continuare frontierele fizice, intelectuale 
şi mentale” [329:9]. Asemenea abordare, într-un fel sau altul, a fost comună 
pentru Terhi Rantanen [265:74], Thomas L. McPhail [209:13], Cees Hamelink 
[144:3] şi alţi cercetători preocupaţi de investigarea comunicării ce penetrează 
frontierele naţionale. 

Treptat, comunicarea internaţională a suportat modificări esenţiale. E 
vorba, în primul rând, de faptul că spre anii 70 ai secolului trecut se produce 
transnaţionalizarea/globalizarea produselor comunicaţionale [243:71]. Concomi-
tent a avut loc extinderea listei de emiţători ai comunicării internaţionale (alături 
de stat, în ea se încadrează entităţile economice, politice, sociale şi culturale negu-
vernamentale naţionale şi organismele similare internaţionale, precum şi persoa-
nele fizice). Cercetătorul Victor Juc, examinând rolul statului în evoluţiile relaţiilor 
internaţionale din acea perioadă, observă: „Pe arena mondială, comunicarea este 
extinsă şi diversificată de actorii nestatali, mai ales de corporaţiile transnaţionale, 
ea se modifică din „internaţională”, adică interstatală, în „transnaţională” care se 
desfăşoară fără prezenţa sau nu numai cu participarea statelor” [172:58]. 

Mesajele transmise în cadrul comunicării internaţionale au depăşit valenţa 
primară de interconexiune oficială interstatală, ele fiind deja axate pe o gamă 
lărgită de conţinuturi privind dezvoltarea umanităţii. Proprietatea de stat asupra 
canalelor de comunicare internaţională a fost completată de multiplele platfor-
me private şi neguvernamentale. În sfârşit, s-a produs diversificarea destinata-
rilor comunicării internaţionale (alături de instituţiile statului, pe această listă 
au intrat diverse segmente ale societăţii, formaţiuni economice, politice, etnice, 
culturale etc.). Evoluţiile menţionate, produse concomitent cu aplicarea masivă 
a noilor tehnologii informaţionale, i-au conferit comunicării internaţionale di-
mensiuni suplimentare în raport cu cele fixate în definiţiile ei tradiţionale. 
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Noile dimensiuni ale comunicării internaţionale au generat, în ultimul dece-
niu al secolului trecut, tentaţia de a elimina cuvântul „internaţional” din sintag-
ma respectivă. Mai mulţi cercetători s-au pronunţat pentru utilizarea altor cali-
ficative, precum „globală” sau „mondială”, „transnaţională” sau „interculturală” 
etc. (Mowlana, 1997, Thussu, 2000, Juc, 2011 etc.). 

Comunicarea globală a devenit, din anii 90 ai sec. XX, termenul preferat 
al multor cercetători preocupaţi de fenomenul interconexiunii informaţionale 
la scară planetară. Expresia comunicare globală a fost corelată cu societatea 
informaţională care marca ascendenţa schimbului de informaţie şi, prin urmare, 
a unităţilor de comunicare în raport cu cel de bunuri şi persoane [42:169]. 

Comunicarea globală, ca atribut al societăţii informaţionale, a substituit 
modelul comunicării locale/naţionale, monomediale, unidirecţionale, diver-
gente, pasive, cu fir (principalul suport fiindu-i produsul tipărit, radiofonic şi 
televizual) cu modelul de comunicare pluri- şi multimedială, fără fir (suportul 
esenţial al acesteia fiind hipertextul). În societatea informaţională, modelul co-
municării aplicat este cel hipermedial, convergent, interactiv, hibrid (cu şi fără 
fir) [42:170]. 

Apariţia noului termen, afirmă Claudia Padovani, este o consecinţă a proce-
sului de globalizare, marcat inclusiv de extinderea geografiei mijloacelor de co-
municare în masă, de dezvoltarea telecomunicatiilor, tehnologiei informaţiei şi 
convergenţa diferitelor tehnologii, pe de o parte, iar pe de alta – de experienţele 
umane de întâlnire şi de confruntare comunicativă cu caracter interpersonal şi 
intercomunitar în procesul de schimburi culturale, artistice, educaţionale, spor-
tive etc. [253:xiv-xv, xvii].

Hamid Mowlana a conceput comunicarea globală drept „succesor” al 
comunicării internaţionale, iar Ingrid Volkmer a interpretat utilizarea succesi-
vă a acestor termene drept indicator al diferitor etape din istoria comunicării 
internaţionale. „Comunicare globală ne face martori oculari ai evenimentelor 
din cele mai îndepărtate locuri, ne permite să participăm la discursurile politice 
de relevanţă globală, regională sau chiar locală”, scrie ea [371]. 

Evoluarea comunicării internaţionale în una globală, potrivit cercetătorului 
german Hans J. Kleinsteuber, s-a produs treptat, sub influenţa comunicaţiilor 
electronice – de la telegraf la sateliţii de telecomunicaţii [174]. Globalizarea 
pieţei comunicării electronice, afirmă în context cercetătorii italieni Bino Olivi 
şi Bruno Somalvico, „începe cu audiovizualul şi, în particular, cu tv” [243:15]. 
Acest proces a fost alimentat, de asemenea, de globalizarea ştirii. Cercetătorul 
american Oliver Boyd-Barrett şi cel britanic Theri Rantanen, în studiul The Glo-
balisation of News (Globalizarea știrilor) (1998), au argumentat acest fenomen, 
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urmărind evoluţia agenţiilor de presă ca agenţi ai globalizării şi prima formă de 
„corporaţii transnaţionale mass-media” [306].

Comunicarea globală s-a proliferat în perioada postbelică, în particular, 
în anii „războiului rece”, când aceasta a devenit instrument de confruntare 
informaţională între două sisteme sociale: capitalism şi socialism. Iată de ce Si-
mon Cottle, în articolul Journalism and Globalization (Jurnalism și Globalizare), 
atestă „diferenţe profunde de ordin teoretic” dintre comunicarea internaţională 
şi comunicarea global [307:342], iar cercetătorul rus E. Sergheev afirmă că 
noţiunea „globală” a substituit termenii tradiţionali „internaţional, mondial şi 
planetar” în raport cu mediile de comunicare [422:117-118]. 

Comunicarea globală, tratată drept comunicarea ce depăşeşte raporturile 
informaţionale dintre două sau mai multe ţări, cuprinde obiective şi conţinuturi 
generate de epoca globalizării, alias epoca „comprimării lumii” (R. Robertson). 
Comunicarea globală din start a fost prezentată şi percepută ca un factor al mo-
dernizării prin comunicare a ţărilor în curs de dezvoltare. 

Unii cercetători [185] au relevat că tehnologiile de comunicare de-a lungul 
istoriei (motorul cu aburi fiind cap de listă) au contribuit la dezvoltarea lumii. 
„Presa, cinematografia şi, mai ales, radioul, nota Ithiel de Sola Pool, savantul 
american al impactului social al tehnologiilor de comunicare, în moduri diferite 
au promovat dezvoltarea: prin transmiterea noilor modalităţi de lucru, prin ge-
nerarea aspiraţiilor, prin crearea tendinţei de identificare la scară naţională şi, în 
final, la cea internaţională. Toate au permis crearea unei pieţe mai ample pentru 
bunuri şi un scenariu politic mai puţin provincial” [168:171]. Drept consecinţă, 
savanţii au utilizat, alături de termenul comunicare globală, şi noţiunea comuni-
care de dezvoltare.

Comunicarea pentru dezvoltare, denumită uzual C4D, a fost tratată din 
perspective diferite: a modernizării/occidentalizării sociale (în anii 50-60), a 
dependenţei de modelele externe (anii 70), a evoluţiilor societale radicale (anii 
80-90 ai secolului trecut). Cercetătorul nigerian Gbola Adiamoh [2], remarcând 
diversitatea de abordări menţionată, relevă oportunitatea dezvoltării durabile, 
iar expertul american în comunicare Srinivas R. Melkote [217] a tratat comuni-
carea pentru dezvoltare ca un factor al dezvoltării. Thomas H. McPhail [209:21] 
se referă la jurnalismul pentru dezvoltare care este „axat pe nevoile, punctele 
forte şi aspiraţiile jurnalistice din statele-naţiuni în curs de dezvoltare din lumea 
a treia”. Cercetătorul chinez Xo Xiaoge scrie că acest concept a ajuns în Asia în 
anii 60, odată cu obţinerea independenţei de către fostele colonii. Jurnalismul 
pentru dezvoltare, opinează el, se bazează nu pe ştirile curente, ci pe procesul 
de dezvoltare pe termen lung [307:358]. În sec. XXI, comunicarea pentru dezvol-
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tare este reconsiderată. Astfel, latinoamericanii Jan Servaes & Patchanee Mali-
khao se pronunţă în favoarea redimensionării comunicării pentru dezvoltare în 
comunicarea participativă [212:100-102].

Mişcarea antiglobalistă, inclusiv în domeniul informaţional, a determinat 
resetarea comunicării globale, ceea ce a condus, în particular, la apariţia noţiunii 
de comunicare glocală (glocalismul, ca fenomen social internaţional, a fost fun-
damentat de R. Robertson (detalii la acest subiect vezi în Capitolul IX al prezentei 
lucrări). Comunicarea glocală venea să fixeze aliajul sau simbioza informaţiei glo-
bale şi a celei locale prin şi de reţeaua new media. Cercetătorul Italian Alessandro 
Scatizza releva, în acest sens, că „logica comunicațională a rețelei e glocală”, asta 
pentru că fluxurile informaţionale distribuite prin reţele globale interacţionează 
cu „nodurile” din teritoriile locale şi – invers, „nodurile” de conexiune locală se 
deschid în teritoriile globale [132:214-215]. Altfel spus, el tratează comunicarea 
glocală drept un tip al comunicării internaţionale. 

Comunicarea internaţională, în evoluţia sa, a generat alte două tipuri: co-
municarea interculturală şi comunicarea transculturală [174]. Comunicarea in-
terculturală, în opinia savantului german Kleinsteuber, a fost determinată de po-
liticile internaţionale ale statelor, axate pe promovarea schimbului de informaţii 
între diferite culturi şi grupuri etnoculturale. Comunicarea interculturală are în 
obiectiv apropierea oamenilor din diferite ţări, cultivarea unei percepţii comune 
a lumii înconjurătoare şi înţelegerea dintre ei. Pe de altă parte, Chiara Giaccardi 
consideră că orice act de comunicare esenţialmente are un sens cert intercultu-
ral [124:10]. Iar potrivit Stellei Ting-Toomey, comunicarea interculturală se atestă 
atunci când participanţii ei, aparţinând culturilor diferite, se află în interacţiune 
negociind un semnificat comun [176]. 

Hamid Mowlana arăta interdependenţa comunicării interculturale cu cea 
internaţională. El scria: „Comunicarea interculturală în contextul global modern 
nu poate avea loc într-un vid la fel ca şi comunicarea internaţională care, în sensul 
îngust şi ortodox, nu poate fi înţeleasă fără a lua în considerare contextul cultu-
ral şi lingvistic” [227:6]. De altă părere este cercetătorul român Nicolae Râmbu. 
Referindu-se la corelaţia dintre comunicarea interculturală şi cea internaţională, 
acesta opinează că ele nu trebuie confundate: „Într-un caz se întâlnesc indivizi 
aparţinând diferitelor culturi, în celălalt, oameni aparţinând diverselor naţiuni. 
Dacă națiunea şi cultura s-ar suprapune, atunci n-ar exista nicio dificultate con-
ceptuală” [276]. În context, el invocă viziunea cercetătorului german Michael 
Scugk care defineşte comunicarea interculturală drept „comunicare între repre-
zentanţii a două (sau mai multe) culturi diferite” şi o distinge de comunicarea in-
ternațională: „Comunicarea interculturală poate avea loc, în principiu, şi în cadrul 
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unei naţiuni, şi anume între reprezentanţii diferitelor etnii, aşa cum comunicarea 
internaţională poate avea loc şi în cadrul aceluiaşi spaţiu cultural” [apud: 276]. 

Comunicarea transculturală a apărut ca reacţie la detestarea comunică-
rii globale, tratată ca o resursă de uniformizare culturală. Hans J. Kleinsteuber 
relevă diferenţele dintre inter şi trans, adesea folosite pe picior de sinonimie 
în uzul colocvial. El afirmă că, spre deosebire de comunicarea interculturală ce 
promovează relaţii culturale simetrice, comunicarea transculturală favorizează 
dominaţia unei naţiuni în raporturile cultural cu altă naţiune [174]. Totodată, co-
municarea interculturală a pledat pentru menţinerea identităţilor şi diversităţii 
culturale, punând accentul pe dezvoltarea capacităţii umane de a coabita cu oa-
meni care aparţin unor culturi total diferite. 

O alternativă terminologică pentru comunicarea internaţională/globală a 
oferit şi sociologul Armand Mattelart. Pornind de la doctrina despre sistemul-
lume (world-system), lansată de Fernand Braudel şi dezvoltată de Immanuel 
Wallerstein, el a promovat noţiunea de comunicare-lume (la communication-
monde). Wallerstein susţine că sistemul mondial modern (nu un sistem al între-
gii lumi, dar unul care este o lume) a avut originea în sec. XVI şi este situat, în 
principal, în Europa şi America cu o economie capitalistă mondială, un sistem 
interstatal de unităţi politice legate vag şi modele culturale comune, o geocul-
tură (vezi: 147:7-8]. Comunicarea-lume a fost înscrisă de Mattelart tocmai în 
geocultura menţionată. Această viziune însă nu a obţinut părtaşi. 

Cercetătorul român Constantin Hligor, cu referinţă la comunicarea 
internaţională, a uzitat noţiunea de comunicare în mediul internațional. În opi-
nia lui, aceasta reprezintă „procesul prin care actorii clasici şi non-clasici, de la 
stat, organisme şi instituţii politice, economice, financiare sau culturale prin 
mass-media îşi împărtăşesc informaţii de interes reciproc, se informează asu-
pra scopurilor urmărite şi a comportamentelor adoptate în diferite împrejurări 
pentru a-şi menţine echilibrul şi stabilitatea, pacea şi cooperarea în toate do-
meniile, dar şi pentru a-şi impune imaginea dezirabilă în rândul opiniei publice 
internaţionale” [153:66]. E de notat că în lucrarea lui Hligor noţiunea de comu-
nicare în mediul internaţional coexistă (este identificată?) cu termenul de comu-
nicare internaţională. 

Spectrul terminologic divers la care am făcut referire, deşi a eclipsat pro-
vizoriu noţiunea de comunicare internaţională, nu a putut s-o scoată din circu-
itul ştiinţific. Şi asta din motivul că fenomenul mediatic în dezvoltare, precum 
este comunicarea internaţională, a răspuns la provocările evoluţiilor planetare, 
asimilând şi exprimând consecinţele globalizării, multiculturalismului sau inter-
culturalismului societăţii informaţionale. Drept urmare, la anumite etape, co-
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municarea internaţională a articulat prioritar valenţele specifice, să zicem, ale 
globalizării sau, după filozoful francez Jacques Derrida (1930-2004), ale mondi-
alizării [389:125; 414]. În pofida acestei discontinuităţi, aparente în opinia noas-
tră, comunicarea internaţională în dimensiunile ei definitorii a rămas intactă. Ea, 
din momentul apariţiei şi până în prezent, a fost şi este liantul comunicaţional 
între state, naţiuni şi oameni oriunde s-ar afla. 

Drept consecinţă, în ultimul timp mai mulţi cercetători pledează pentru re-
venirea la termenul clasic în desemnarea fluxului informaţional de la scară pla-
netară, conferindu-i-se un conţinut nou. Astfel, Hamid Mowlana consideră nece-
sară „o abordare integratoare a comunicării internaţionale prin examinarea atât 
a dimensiunilor umane, cât şi a celor tehnologice a informării globale” [227:xi]. 
Claudia Padovani pune semnul egalităţii între comunicarea internaţională şi cea 
globală [253:9]. Vera Tormoşeva, deşi constată utilizarea termenilor de comu-
nicare globală sau mondială, promovează termenul tradiţional de comunicare 
internaţională [428:8-11]. 

Prezentul studiu, de asemenea, consacră noţiunea de comunicare 
internaţională. Ea este concepută drept ansamblul de resurse mediatice din spațiul 
mondial, generate de actanții oficiali, privați sau persoane fizice în scopul interco-
nexiunii informaționale transfrontaliere și globale a statelor, entităților publice și 
private și a cetățenilor din diferite arii social-culturale [a se vedea şi 193].

Caracteristici ale comunicării internaționale. Zbigniew Brzezinski, în artico-
lul The Global Political Awakening (Deșteptarea politică globală) publicat de The 
New York Times pe 16 decembrie 2008, constata că „aproape întreaga umanita-
te este activată politic, conştientă politic şi interactivă politic” [47]. Această stare 
este determinată de multipli factori. Între ei, cu siguranţă, se regăseşte şi co-
municarea internaţională care, în viziunea cercetătorilor, „anulează distanţele” 
[311:211], oferă „opulenţă” informaţională şi posibilitatea de a conecta, în timp 
real, lumea întreagă [108:113,119,125-129].

În evoluţia ei, comunicarea internaţională a asimilat însemnele generale 
ale mass-media. În acest sens, cercetătorul italian Roberto Mainardi a remar-
cat două perioade semnificative: de diferențiere (1830-1960) şi de convergență 
mediatică (1970-2050), când mediile de informare capătă identitate naţională şi 
locală [187:13,15]. Daca proiectăm etapizarea respectivă în câmpul comunicării 
internaţionale, putem remarca, în primul caz, încadrarea succesivă şi distinctă în 
schimbul internaţional de informaţie a agenţiilor de presă, presei tipărite, a ra-
diodifuziunii şi televiziunii. În cel de-al doilea caz constatăm migrarea treptată şi 
energică a comunicării internaţionale pe platformele, iniţial, WEB. 1, ulterior WEB. 
2, într-un prezent imediat sau viitor apropiat – WEB. 3 şi WEB. 4 [412], unde aceas-
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ta, fiind dimensionată în parametrii convergenţei multimedia, a devenit accesibilă 
instantaneu lumii întregi. Simultan, în cadrul acestor procese de diferenţiere şi 
convergenţă mediatică, s-a profilat identitatea internaţională a comunicării. 

Comunicarea internaţională în era internetului, urmând matricea generală 
de dezvoltare a comunicării, evoluează de la broadcasting la socialcasting [32:3]. 
Autorul acestei viziuni, Davide Bennato, consideră, poate într-un fel exagerat, că 
beneficiarii de informaţii dedică tot mai mult timp nu radiodifuziunii, televiziu-
nii, ci comunicării pe internet. Astfel, concluzionează el, comunicarea de masă 
migrează din sfera mijloacelor analogice şi electrice (broadcasting) spre cele 
informaţionale. Locul broadcasting-ului, axat pe informare, pe coeziunea şi con-
trolul social, având o arhitectură precisă de transmitere, cedează locul unor altor 
posibilităţi demasificate, individualizate a difuzării informaţiei. Omul, observă 
Bennato, nu mai e ca altă dată expus, dintr-un centru anume, „bombardării” 
premeditate cu fluxuri informaţionale. Acesta sau comunitatea de oameni decid 
autonom caracterul şi cantitatea contenturilor consumate, iar natura participa-
tivă se regăseşte în blog, reţelele sociale etc. Astfel se produce înlocuirea comu-
nicării unuia cu mulţi (narrowcasting-ul în care broadcasting-ul interacţionează 
cu sistemul social) prin comunicarea multora cu unul (webcasting-ul care fixează 
relaţionarea surselor de informaţii de pe net cu utilizatorul de net). Drept urma-
re, apare socialcasting-ul, care, după Davide Bennato, reprezintă modalitatea 
participativă de transmitere a informaţiei în era web-ului social [32:6]. Viziunea 
dată, în opinia noastră, este valabilă şi pentru câmpul comunicării internaţionale 
care, în era internetului, îşi pierde caracterul de masă în favoarea receptării in-
dividualizate. 

Segmentul internaţional al comunicării mediatice, în parcursul său istoric, a 
avut iniţial caracter de masă, iar ulterior a fost expus demasificării. Evoluţia dată, 
potrivit lui A. Toffler, s-a produs în cadrul a trei valuri de dezvoltare umană. În 
timpul primului val, agricol, nota el, omul era limitat în surse de informare (fami-
lia, învăţătorul, preotul, autorităţile), el rar sau defel se deplasa în alte localităţi, 
nemaivorbind de ţări. În cel de-al doilea val, industrial, se produce diversificarea 
surselor de informare. Acestea (presa, radio, tv) au purtat un caracter de masă, 
devenind „un uriaş difuzor”: „În mijloacele de informare în masă, nota el, de 
la ziare la radio, la filme şi televiziune, găsim încă o materializare a principiilor 
fundamentale ale fabricii. Toate imprimă mesaje identice pe milioane de creiere 
(…). „Fapte” standardizate, produse în masă (…) pleacă din câteva fabrici de ima-
gini către milioane de consumatori” [314:74]. În valul al treilea, odată cu trece-
rea de la civilizaţia industrială la cea informaţională, se produce „demasificarea 
mijloacelor de informare” [314:213]. 
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În acest sens, el nota că în virtutea creşterii vitezei şi a cantităţii informaţiilor 
primare, imaginile stocate în memoria umană urmează a fi schimbate rapid, în 
caz contrar reprezentările noastre vor intra în contradicţie cu noile realităţi. 
Demasificarea este condiţionată, pe de altă parte, de declinul unei părţi dintre 
mediile de informare. Ziarele tradiţionale îşi pierd cititorii, în fiecare an dis-
par reviste, altă dată destul de populare, creşte numărul de posturi de radio 
care reduc audienţa fiecărui în parte. Toffler, în context, aminteşte că între anii 
1950 şi 1970, numărul posturilor de radio americane a crescut de la 2336 la 
5359, adică de mai bine de două ori, între timp numărul populaţiei crescând 
cu doar 35 la sută. Astfel, unui post de radio îi revenea în număr potenţial mai 
mic de ascultători (acesta a scăzut de la 65 de mii de americani la 38 de mii) 
[314:219]. Acest exemplu Toffler îl citează pentru a argumenta procesul de 
demasificare a mediilor de informare. Diversificarea programelor radiofoni-
ce, apariţia unor mijloace alternative ca magnetofonul etc. au redus masa de 
audienţă simultană a unui serviciu de radio.

O situaţie similară s-a atestat şi în domeniul tv. Emisia tv centralizată a fost 
substituită de o varietate de servicii tv mici, cu oferte multiple, transmise prin eter, 
cablu, apoi şi prin satelit. La acestea se adaugă videojocurile, videocasetofoane-
le. Toate împreună, constata Toffler, „împart masa publicului de telespectatori în 
segmente” [314:225]. Astfel, „mijloacele noi, demasificate, se înmulţesc, sfidând,  
uneori şi înlocuind, mijloacele de masă predominante în toate societăţile celui 
de-al doilea val” [314:226]. În aşa mod, la timpul sau, Toffler a intuit demasifica-
rea ce urma să fie accentuată mai târziu de noile media, produsă la finele sec. XX, 
inclusiv pe segmentul internaţional al comunicării media.

Itinerarul comunicării internaţionale pune în evidenţă, de asemenea, un 
set de caracteristici de natură structurală. Iniţial, comunicarea internaţională 
a fost reprezentată de câteva fluxuri distincte (occidental, dominat de mediile 
internaţionale anglo-americane; comunist, reprezentat preponderent de medi-
ile sovietice; cel al lumii a treia, format de ţările nealiniate). Thomas L. McPhail, 
cu referire la acest subiect, menţiona că Guvernul Statelor Unite, istoric vorbind, 
a orchestrat politica de comunicare internaţională şi activităţile de comunicare 
transfrontalieră [210:3]. În acelaşi context, Imanuel Wallerstein, estimând pro-
cesele din sistemul-lume, scria că între 1945-1967, SUA a fost putere hegemoni-
că (economică, politică, militară): „Cuvântul SUA în această perioadă era lege”. 
Ulterior, afirma filosoful, situaţia s-a schimbat, inclusiv în domeniul comunicării 
[374:59]. 

Odată cu falimentul comunismului şi spulberarea influenţei acestuia asupra 
ţărilor în curs de dezvoltare [428:8-11], comunicarea internaţională îşi schimbă 
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arhitectura. Cercetătorii evidenţiază diferite regiuni ale ei. Astfel, Ingrid Volkmer 
[371; 372] face referinţă la cinci spaţii, şi anume:

mediul cu nivel scăzut de dezvoltare a infrastructurii tehnice-  (Spillover Envi-
ronment), la care atribuie teritorii africane, asiatice şi latinoamericane; 
 mediul cu reglementare limitată-  a comunicării internaţionale (State re-
gulated limited international communication environment), la care sunt 
referite teritoriile cu cenzură dură internă şi control limitat asupra progra-
melor comerciale externe – Bangladesh, China, India etc.; 
 mediul de tranziție postcomunistă-  (Post communist transition), unde co-
municarea internaţională continuă să fie etatizată aproape în totalitate 
(ţările post-sovietice şi cele ex-socialiste); 
 mediul pluralist-  (Pluralist Environment), în care intervenţiile statului în do-
meniul reglementării media sunt minimale, iar media reprezintă entităţi 
comerciale (SUA); 
 mediul dualist-  (Dualist Environment), unde coexistă mediile de stat şi cele 
comerciale. 

În concluzie putem constata că, actualmente, comunicarea internaţională, 
deşi este pe calea omogenizării în temeiul standardelor/practicilor comune de 
producere, distribuire şi receptare a mesajelor, nu este uniformizată. Ea continuă 
să fie eterogenă şi multivectorială. „Lipseşte un centru – e imposibil să califici o 
ţară drept generatoare exclusivă de informaţie, iar pe altele – drept receptoare”, 
opinează, pe bună dreptate, cercetătorul rus Vadim Prozerskii. Cu alte cuvinte, 
tehnologiile informaţionale au anihilat sau au atenuat, într-o anumită măsură, 
efectele imperialismului media, relevat în anii 70 de experţii în materie. 

Azi nu mai putem afirma, ca acum câteva decenii, că fluxul liber informaţional, 
lansat ca doctrină şi opţiune americană, îşi are originea exclusivă sau preponde-
rentă în SUA. Pe de altă parte, ţările, care altă dată erau catalogate drept perife-
rice, îşi schimbă contribuţiile în comunicarea internaţională. Cele spuse, fireşte, 
nu anulează în totalitate discrepanţele, inegalităţile, asimetriile din comunicarea 
internaţională pe axele vest-est, nord-sud. 

O altă caracteristică a comunicării internaţionale ţine de natura ei comer-
cială. Iniţial, comunicarea internaţională a fost concepută ca instrument de 
promovare a schimburilor comerciale de bunuri, iar ulterior ea însăşi a devenit 
un bun supus comercializării. „Organisme ca Fondul Monetar Internaţional şi 
Organizaţia Mondială a Comerţului scriu, în acest sens, cercetătorii australieni 
de la Charles Sturt University Lyn Gorman şi David McLean, au susţinut media 
globale în scopurile economiei de piaţă şi una dintre consecinţe e dificultatea 
pentru guvernele naţionale de a menţine controlul în domeniile-cheie de co-
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municare. Mai mult decât atât, mass-media la nivel mondial funcţionează într-o 
lume în care comercializarea e mereu triumfătoare” [135:288]. 

Comunicarea internaţională, în faza iniţială, a pus preţ pe informarea oame-
nilor din afara ţării de origine cu cele întâmplate, pe promovarea imaginii de ţară 
şi pe cultivarea vizibilităţii mondiale a statului-naţiune. Ulterior, odată cu diver-
sificarea fluxului informaţional internaţional, mesajul extern a început a fi diluat 
cu conţinuturi de agrement. Astfel, potrivit unor cercetători [415; 135:302], a 
apărut infotainment-ul (simbioza între informare şi distracţie), politainment-ul 
(agregarea politicului şi a distracţiei), businesstainment-ul (informarea despre 
afaceri de o manieră distractivă), iar, mai nou, wartainment – transformarea re-
portajelor de pe câmpurile de luptă în seriale captivante despre război cu ele-
mente de detectiv. Drept exemple relevante în acest sens cercetătorii au invocat 
comportamentul arsenalului mediatic, antrenat în comunicarea internaţională 
într-o serie de cazuri de mare rezonanţă mondială (moartea prinţesei Diana, 
1997, scandalul Lewinsky din anii 1998-1999, în care a fost implicat preşedintele 
SUA William Jefferson (Bill) Clinton, sau vânătoarea după Saddam Hussein 
(2003), iar ulterior şi liderul al-Qaida, Bin Laden (2011) etc.). 

Internaţionalizarea comunicării se atestă, de asemenea, la nivelul forma-
telor de produse mediatice, în special ale celor televizuale. Formatul, afirma 
Gary Carter, producător notoriu de programe tv de tipul reality show (Big Bro-
ther), e „reţeta” programului în care sunt fixate conceptul, structura şi ingredi-
entele profesionale” [283:32]. Recurgerea la formate e dictată de raţiuni eco-
nomice, dar şi profesionale. 

Azi, în lume există mai multe corporaţii specializate în elaborarea şi vânza-
rea formatelor. Cele mai cunoscute sunt compania olandeză Endemol, fondată în 
1994, care azi e parte a colosului spaniol Telefonica (500 de formate cu răspân-
dire internaţională, inclusiv Big Brother), compania britanică Fremantle Media, 
lansată sub denumirea Pearson, care are în portofoliul său circa 500 de programe 
puse pe rol în SUA, America Latină, Germania, Franţa, Polonia, Italia (inclusiv The 
X Factor), compania britanică DF Media (Banzai, Wife Swap) [283:43-47]. Toate 
aceste formate sunt aplicate de numeroase servicii de televiziune din lume. Iată 
unele exemple citate de Wikipedia. 

Who Wants to Be a Millionaire? (Cine vrea să fie milionar?). Acest joc de 
televiziune de origine britanică, creat de David Briggs, Mike Whitehill şi Steven 
Knight, a debutat pe 4 septembrie 1998. El a fost difuzat pe ITV cu Chris Tarrant 
ca gazdă până la 11 februarie 2014. Variantele internaţionale au fost difuzate în 
aproximativ 160 de ţări din întreaga lume. În prezent, formatul este deţinut de 
către Sony Pictures Television. 

Got Talent, un alt format de televiziune, a fost conceput şi deţinut de com-
pania SYCOtv Simon Cowell. Prima tentativă de a lansa acest format a fost făcută 
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în Regatul Unit în 2005, dar a eşuat. Formatul în măsură deplină a fost imple-
mentat în SUA sub denumirea America Got Talent. Acesta a dus la spin-off-uri 
(promovarea comercială) în aproape 60 de ţări (datele din aprilie 2014). Guinne-
ss World Records a numit formatul de referinţă drept cel mai de succes format 
reality TV din lume vreodată (2014). Formatele tv, pentru a avea priză la public, 
au tendinţa de glocalizare [283:67], adică de implementare a exigenţei „think 
global, act local” (gândeşte global, acţionează local) ceea ce a însemnat aplica-
rea coloritului local. Valorificarea internaţională a formatelor de referinţă pro-
bează o anume tendinţă de standardizare a comunicării. Aceasta se constată la 
niveluri diferite şi anume: concentrare/monopolizare, infrastructură, structură, 
organizare, norme profesionale etc. Tendinţa respectivă se regăseşte şi în cazul 
comunicării internaţionale. Subiectul dat este dezbătut în următoarele compar-
timente ale prezentului studiu.

Comunicarea internaţională, iniţial, a fost adresată prioritar unor anumitor 
ţări sau regiuni. Din acest motiv, ea era realizată într-o gamă largă lingvistică. 
Actualmente, cei mai mari emiţători internaţionali acordă prioritate limbilor 
de circulaţie internaţională, în frunte aflându-se cea engleză. Din acest consi-
derent, limba respectivă este calificată drept limbă dominantă a comunicării 
internaţionale [128:49; 82:6].

Concluzii. Comunicarea internaţională, în parcursul istoric, a benefi-
ciat de multiple definiţii. Unele dintre acestea au fixat caracteristicile ei de 
esenţă, iar altele – ocazionale. Cele mai relevante definiţii califică comunicarea 
internaţională drept:

flux informaţional cu destinaţie externă al unei ţări adresat altei (altor) ţări •	
sau întregii omeniri;
demers informaţional/comunicaţional al ţărilor de a se cunoaşte şi a-şi •	
dezvolta potenţialul politico-militar, socioeconomic şi cultural, de a-şi asi-
gura vizibilitatea, influenţa şi predictibilitatea;
arenă mondială de schimb în regim de parteneriat, cooperare sau de con-•	
fruntare/război informaţional (de-a lungul anilor, aceasta a luat diferite 
forme: psihologic sau imagologic, electronic sau web, azi – hibrid); 
efort singular sau conjugat în echipă al statelor-naţiuni de a fortifica •	
substanţa comunicaţională a relaţiilor internaţionale;
prezenţe în circuitul internaţional graţie noilor tehnologii comunicaţionale •	
ale fluxurilor informaţionale naţionale şi locale, generate de entităţile de 
stat şi cele private, de cetăţeni;
parte a diplomaţiei populare (actorii căreia devin entităţile neguverna-•	
mentale) şi a celei culturale (prin promovarea valorilor spirituale), alături 
de circumscrierea ei tradiţională în diplomaţia oficială. 
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Capitolul II. GUVERNAREA FLUXULUI MEDIA 
INTERNAȚIONAL

Comunicarea internaţională a fost supusă reglementării odată cu primele 
tentative de a aplica platformele media pentru schimbul informaţional dintre 
state. Primele prevederi în acest sens au fost cuprinse în înţelegerile sau acor-
durile interstatale semnate de ţările interesate. Astfel, în sec. XIX, de exemplu, 
odată cu fondarea primelor agenţii de presă, Franţa, Marea Britanie şi Germania 
au departajat sferele de răspândire a informaţiei. Ulterior, odată cu progresele 
tehnico-ştiinţifice în domeniul telecomunicaţiilor, în special în sfera serviciilor 
poştale, telegrafiei, radiodifuziunii, sateliţilor etc., comunicarea internaţională a 
fost reglementată de diverse entităţi internaţionale ce au elaborat şi au promo-
vat acte normative în care au fost consacrate strategiile şi politicile sectoriale.

De-a lungul anilor, reglementările respective au fost şi sunt generate de 
ONU, UNESCO, UIT, OMC şi WIPO, precum şi de instituţiile regionale, în special 
cele europene.

Reglementări la scară internațională. Organizația Națiunilor Unite. Pri-
mele reglementări ale comunicării la scară mondială au fost elaborate de Liga 
Naţiunilor (1919), predecesorul ONU, în procesul de discuţii despre impactul 
presei internaţionale asupra păcii. Astfel, pe 25 septembrie 1925, Adunarea 
Ligii a adoptat o rezoluţie despre rolul presei în relaţiile internaţionale. Docu-
mentul a cuprins repere privind crearea de condiţii pentru răspândirea presei, 
de reducere a riscurilor pentru reprezentanţii presei, precum şi prevederi pri-
vind contribuţiile presei în promovarea păcii. În august 1927, Liga Naţiunilor a 
convocat la Geneva experţi de presă în cadrul primei conferinţe în materie de 
asigurare a opiniei publice cu informaţie. În septembrie 1931, Adunarea Ligii 
a abordat dificultăţile cu care se confruntă presa în promovarea păcii. În con-
textul militarizării Germaniei, în februarie 1932 a avut loc conferinţa mondială 
pentru dezarmare care, de asemenea, a solicitat sprijinul presei în acest efort 
[144:18]. Pe 23 septembrie 1936 a fost semnată Convenţia despre utilizarea 
radiodifuziunii pentru cauza păcii care, în esenţă, a stabilit coordonatele legale 
de funcţionare şi de restricţionare a serviciilor de radio la scară mondială. La 
convenţie au subscris 37 de state [133:4]. 

Organizaţia Naţiunilor Unite (1945), în calitate de succesor de drept al Ligii 
Naţiunilor, a menţinut în obiectiv problematica comunicării internaţionale. Potri-
vit unor estimări [350], până în anul 1980, ONU şi UNESCO au adoptat 41 de do-
cumente, inclusiv opt convenţii şi tratate, şase declaraţii şi 27 de rezoluţii. Ele au 
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vizat un set de domenii de interes internaţional: drepturile şi libertăţile cu privire 
la informaţii; libera circulaţie a informaţiei; utilizarea sateliţilor de comunicaţii; 
dezvoltarea comunicării în ţările din lumea a treia; contribuţiile comunicării în 
menţinerea păcii şi securităţii; propaganda şi noua ordine mondială de informa-
re şi comunicare. Documentele aprobate de ONU au vizat aspectele juridice ale 
comunicării internaţionale, iar cele emise de UNESCO au fost focusate prepon-
derent pe măsurile menite să promoveze „un flux liber de informaţii”. 

Din lista de documente adoptate de ONU în perioada de referinţă se fac 
remarcate câteva ce au dimensionat viziunea generală a acestei organizaţii mon-
diale asupra câmpului de comunicare internaţională. Este vorba de Declarația 
Universală a Drepturilor Omului, Pactul internațional privind drepturile civile și 
politice şi Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și cul-
turale. Aceste acte determină până în zilele noastre cadrul legal al comunicării 
internaţionale. 

Adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului a fost precedată de 
Conferinţa privind libertatea informaţiei, desfăşurată la Geneva între 23 mar-
tie-21 aprilie 1948. Această conferinţă a fost înscrisă pe agenda internaţională 
în baza rezoluţiei Adunării Generale a ONU din 17 noiembrie 1947 care a obligat 
Consiliul său Economic şi Social (ECOSOC) să convoace asemenea reuniune, lu-
ând în calcul demersurile URSS, Jugoslaviei, Filipinelor, dar şi discuţiile intense 
pe marginea libertăţii presei în ţările din lumea a treia. SUA, potrivit unei note 
informative, a tratat cu „pesimism considerabil” această iniţiativă. 

Conferinţa a pus în evidenţă discrepanţele dintre viziunile americane şi cele 
sovietice. În timp ce URSS punea accent pe „obligaţiile presei” ceea ce, în viziu-
nea americană, însemna controale legale, SUA optau pentru libera circulaţie a 
informaţiei. Delegaţia americană condusă de William Benton, asistentul secre-
tarului de stat pentru afaceri publice, a prezentat un proiect de rezoluţie pri-
vind principiile generale ale libertăţii de informare şi, de asemenea, o propunere 
pentru o convenţie internaţională care să garanteze corespondenţilor acces mai 
mare la ştiri şi o mai mare libertate în transmiterea lor. Controalele legale pentru 
care pleda URSS au fost substituite prin remedii nerestrictive, bazate pe respon-
sabilitatea morală pentru abuzuri de presă din partea agenţiilor de informaţii. 
Toate propunerile Statelor Unite au fost adoptate într-o formă sau alta.

Rezultatele Conferinţei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind libertatea de 
informare au fost încorporate într-un act final care a constat dintr-o declaraţie 
generală şi trei anexe. Anexa A a cuprins (1) Convenţia privind colectarea şi trans-
miterea ştirilor internaţionale („Convenţia Statelor Unite”); (2) Convenţia cu pri-
vire la instituţia de rectificare în cazul abuzurilor de presă („Convenţia franceză”) 
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şi (3) Convenţia privind libertatea de informare („Convenţia britanică”). Anexa B 
a constat din proiectele de propuneri pentru declaraţia privind drepturile omu-
lui, iar Anexa C a cuprins 43 de rezoluţii adoptate de Conferinţă, inclusiv proiec-
tul Statelor Unite cu privire la principiile generale ale libertăţii de informare şi a 
presei [350]. 

Declarația Universală a Drepturilor Omului a fost adoptată pe 10 decem-
brie 1948 în cadrul celei de-a III-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite (rezoluţia 217 A). Ea a fost precedată de Rezoluţia 59(I) a ONU 
din 1946 în care se declara că „libertatea informaţiei este un drept uman funda-
mental şi este criteriul tuturor libertăţilor consacrate de Naţiunile Unite” [apud: 
88:107]. Declaraţia a constituit un compromis dintre ţările libere şi cele marxis-
te, observă juriştii italieni Diana de Bellescize şi Laurence Franceschini, ea fiind 
votată de 48 de ţări dintre cele 56 reprezentate în acest for internaţional (opt 
s-au abţinut) [30:38].

Cadrul legal fundamental al comunicării internaţionale se desprinde din Ar-
ticolul 19 al Declarației Universale a Drepturilor Omului. În el se spune: „Orice 
om are dreptul la libertatea opiniilor şi exprimării; acest drept include libertatea 
de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum şi libertatea de a căuta, de a 
primi şi de a răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace şi independent de 
frontierele de stat” [245]. Prevederile în cauză, deci, consacră atât libertatea de 
exprimare în general, cât şi dreptul omului de a caută, a primi şi de a răspândi 
informaţii. Articolul 19 este semnificativ, de asemenea, şi pentru comunicarea 
internaţională, deoarece stabileşte că frontierele de stat nu reprezintă un obsta-
col în calea schimbului de informaţii. Documentul ONU a dat, astfel, undă verde 
pentru libera circulaţie a informaţiei.

Pe de altă parte, e de menţionat faptul că Declarația Universală a Drep-
turilor Omului nu are forţa juridică obligatorie pentru statele-membre ONU. 
Aceasta, după cum remarcă Diana de Bellescize şi Laurence Franceschini, are 
o valoare mai mult simbolică. Aderând la ea, ţara care doreşte să fie parte 
a comunităţii internaţionale îşi exprimă, pe această cale, adeziunea faţă de 
„idealul comun spre care trebuie să tindă toate popoarele şi toate naţiunile, 
pentru ca toate persoanele şi toate organele societăţii să se străduiască, având 
această Declaraţie permanent în minte, ca prin învăţătură şi educaţie să dez-
volte respectul pentru aceste drepturi şi libertăţi şi să asigure prin măsuri 
progresive, de ordin naţional şi internaţional, recunoaşterea şi aplicarea lor 
universală şi efectivă atât în sânul popoarelor statelor-membre, cât şi al celor 
din teritoriile aflate sub jurisdicţia lor” [30:39]. Potrivit unor date, documen-
tul de referinţă este semnat de 191 de state. Republica Moldova a aderat la 
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Declarația Universală a Drepturilor Omului prin Hotărârea Parlamentului nr. 
217-XII din 28 iulie 1990. 

Prevederile art. 19 al Declaraţiei, consacrând, la scară planetară, fluxul li-
ber informaţional (free flow of information), au generat multiple dezbateri po-
litice divergente în anii 70-80, constituind prilej sau pretext pentru catalogarea 
acestui concept şi a practicii respective drept imperialism cultural, imperialism 
media sau colonialism electronic. Confruntările în cauză s-au menţinut, cu in-
tensitate diferită, şi în deceniile următoare. Subiectele acestea vor fi elucidate în 
capitolele III şi VII.

Cel de-al doilea act, Pactul internațional cu privire la Drepturile Civile și Poli-
tice, a fost adoptat de Adunarea Generală ONU pe 16 decembrie 1966 sub formă 
de tratat. Documentul a intrat în vigoare la data de 23 martie 1976. Republica 
Moldova a ratificat pactul în cauză prin Hotărârea Parlamentului nr. 217-XII (a 
intrat în vigoare pe 26 aprilie 1993).

Compartimentul privind comunicarea din Pactul Internațional cu privire la 
Drepturile Civile și Politice [246] reproduce, în temei, clauzele articolului 19 din 
Declarația Universală a Drepturilor Omului, conferindu-Ie, astfel, forţă juridică. 
E semnificativ faptul că articolul la care au fost inserate poartă, de asemenea, 
nr. 19. Totodată, Pactul, reiterând în paragraful al doilea că „orice persoană are 
dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a căuta, de 
a primi şi de a răspândi informaţii şi idei de orice fel, indiferent de frontiere, sub 
formă orală, scrisă, tipărită ori artistică, sau prin orice alt mijloc, la alegerea sa”, 
conţine şi o serie pe suplimentări. Acestea au derivat din consensul obţinut pe 
seama menţinerii ideii de flux liber informaţional. Astfel, p. 1 al art. 19 stabileşte 
că „nimeni nu trebuie să aibă de suferit din cauza opiniilor sale”, iar p. 3 prevede 
că „exercitarea libertăţilor prevăzute la paragraful 2 al prezentului articol com-
portă obligaţii şi răspunderi speciale. În consecinţă, ea poate fi supusă anumitor 
limitări care trebuie însă stabilite în mod expres prin lege şi care sunt necesare: 
a) respectării drepturilor sau reputaţiei altora; b) apărării securităţii naţionale, 
ordinii publice, sănătăţii sau moralităţii publice” [246]. 

Pactul de referinţa, prin articolul 20, stabileşte alte dimensiuni semnificati-
ve, de conţinut, ale comunicării internaţionale, în special din perspectiva rapor-
turilor externe ale ţărilor-semnatare. El prescrie: 

„1. Orice propagandă în favoarea războiului este interzisă prin lege. 
 2. Orice îndemn la ură naţională, rasială sau religioasă care constituie o 

incitare la discriminare, la ostilitate sau la violenţă este interzis prin lege”. 
Pactul Internațional cu privire la Drepturile Economice, Sociale și Culturale 

a fost adoptat şi deschis spre semnare prin Rezoluţia 2200 A (XXI) a Adunării ge-
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nerale a Naţiunilor Unite la data de 16 decembrie 1966. El a intrat în vigoare la 
data de 3 ianuarie 1976. Articolul 15 al acestui pact face referinţă, deşi indirect, 
la comunicarea internaţională. Potrivit lui, statele-semnatare ale acestui pact re-
cunosc dreptul fiecăruia „a) de a participa la viaţa culturală; b) de a beneficia de 
progresul ştiinţific şi de aplicaţiile sale; c) de a beneficia de protecţia intereselor 
morale şi materiale decurgând din orice producţie ştiinţifică, literară sau artistică 
al cărui autor este”. În document se mai arată că statele părţi la prezentul pact 
vor întreprinde măsurile necesare pentru a asigura menţinerea, dezvoltarea şi 
difuzarea ştiinţei şi culturii; vor respecta libertatea indispensabilă cercetării şti-
inţifice şi activităţilor creatoare şi vor recunoaşte urmările binefăcătoare care 
trebuie să rezulte din încurajarea şi dezvoltarea cooperării şi contactelor inter-
naţionale în domeniul ştiinţei si culturii” [247]. 

Pornind de la clauzele menţionate, putem să deducem: comunicarea 
internaţională, potrivit Pactului Internațional cu privire la Drepturile Economice, 
Sociale și Culturale, urmează să asigure participarea omului în viaţa culturală, di-
fuzarea ştiinţei şi culturii, accesul la tehnologiile noi de comunicare, să protejeze 
drepturile de autor.

Ideile cuprinse în actele de referinţă au fost preluate, ulterior, într-o serie 
de alte documente. Astfel, Rezoluţia 59 (I) a Adunării Generale a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite din 14 decembrie 1946 a calificat libertatea de informare drept 
un drept fundamental al omului, iar rezoluţia 45/76 A din 11 decembrie 1990 a 
relevat misiunile informaţiei în viaţa umanităţii. Rezoluţia 25 C/104 a Conferinţei 
Generale a UNESCO (1989) a promovat „libera circulaţie a ideilor prin cuvânt şi 
imagine” între naţiuni şi în interiorul fiecărei naţiuni. 

În anii 70-80 ai secolului trecut, odată cu aplicarea noilor tehnologii de 
transmitere a informaţiei, în special a sateliţilor de telecomunicaţii, s-a ex-
tins substanţial arealul liberei circulaţii a informaţiei. Acest fapt a generat 
pronunţarea dezechilibrelor informaţionale între nord şi sud, vest şi est mai ales 
în raport cu noile state naţionale independente, apărute în condiţiile destră-
mării sistemului colonial (potrivit unor date, în anii 50-60 din secolul trecut, pe 
harta lumii au apărut 85 de noi state). Ultimele, reconsiderând efectele fluxu-
lui liber informaţional, au cerut să se ţină cont de interesele şi necesităţile lor 
informaţionale. ONU a răspuns la noile provocări, adoptând alte documente de 
reglementare a comunicării internaţionale. 

În această ordine de idei remarcăm Rezoluţia 33/115 International Relations 
in the Sphere of Information and Mass Communications („Relaţiile Internaţionale 
în sfera Informaţiei şi Comunicării de masă”). În acest document, Adunarea Ge-
nerală a ONU (decembrie 1978), salutând Declaraţia Mass-Media a UNESCO, 
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a pledat, în premieră, pentru echilibrarea liberei circulaţii a informaţiilor. De 
atunci, Adunarea Generală ONU practic anual a luat în dezbatere problemati-
ca comunicării internaţionale. Rezoluţia 42/162 din anul 1987, de exemplu, a 
pledat pentru implementarea noii ordini mondiale de informare şi comunicare, 
tratat de ONU ca „un proces continuu şi în dezvoltare şi care să fie bazat, în spe-
cial, pe libera circulaţie şi o mai largă şi echilibrată difuzare a informaţiei ce ga-
rantează diversitatea surselor de informare şi accesul liber la informaţie“. În anul 
1990, ONU a adoptat rezoluţia 45/76 privind informaţia în serviciul umanităţii în 
care şi-a arătat îngrijorarea faţă de disproporţionalitatea dezvoltării comunicării 
în ţările industriale şi cele din lumea a treia. În rezoluţia 50/31 din anul 1996, 
ONU a optat pentru dezvoltarea independenţei şi a pluralismului mass-media. 
Crearea culturii globale şi a securităţii în spaţiul cibernetic, precum şi protecţia 
infrastructurii informaţionale s-au aflat în obiectivul altei rezoluţii a Adunării 
Generale a ONU (58/199 din 23 decembrie 2003). În 2009, Adunarea Generală 
ONU a revenit la fluxul liber informaţional, solicitând promovarea lui consec-
ventă (rezoluţia 64/96 A-B). Adunarea Generală a ONU a abordat şi raporturile 
dintre drepturile omului şi diversitatea culturală (rezoluţia 68/159 din 18 de-
cembrie 2013). În acelaşi an a fost adoptată rezoluţia 68/230 despre colaborarea 
Sud-Sud, inclusiv în domeniul accesului la tehnologiile de comunicare. 

În primele decenii ale sec. XXI, ONU a adoptat o serie de acte cu un pu-
ternic impact asupra cadrului legal al comunicării la scară mondială. Cele mai 
relevante sunt Declarația Mileniului şi Declarația privind edificarea societății 
informaționale.

Declarația Mileniului [240] a Organizaţiei Naţiunilor Unite, adoptată în septem-
brie 2000 în cadrul Summit-ului Mileniului la care au participat reprezentanţi ai 191  
de ţări, a stabilit opt obiective prioritare pentru perioada de până în anul 2015: redu-
cerea sărăciei severe; realizarea accesului universal la educaţia primară; promovarea 
egalităţii între sexe şi afirmarea femeilor; reducerea mortalităţii infantile; îmbună-
tăţirea sănătăţii materne; combaterea HIV/SIDA, malariei şi a altor boli; asigurarea 
sustenabilităţii mediului şi crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare. Toţi 
cercetătorii au calificat acest demers ONU drept „unica agendă globală în dome-
niul dezvoltării”. Obiectivele de referinţă nu vizează nemijlocit domeniul comunicării 
internaţionale. Totuşi, în punctul 25 al compartimentului V al Declaraţiei, consacrat 
promovării drepturilor omului, democraţiei şi bunei guvernări, se menţionează că 
ONU, întru atingerea acestor deziderate, va depune eforturi pentru: 

„(1) respectarea şi susţinerea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului 
(aceasta, implicit, semnifică reconfirmarea ataşamentului faţă de prevederile 
art. 19 care, amintim, prescrie dreptul fiecărui om la libertatea opiniilor şi ex-
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primării care include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum 
şi libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei prin orice 
mijloace şi independent de frontierele de stat – c.m.);

(2) asigurarea libertăţii mijloacelor de informare în masă ca să-şi exercite 
funcţia ei imanentă importantă, precum şi a dreptului publicului de a avea acces 
la informaţie” [388].

ONU, de asemenea, a stabilit coordonatele comunicării în societatea 
informaţională, relevând paradigmele de aplicare a noilor tehnologii. E vorba 
de Summit-ului Mondial pentru Societatea Informaţională (World Summit on 
the Information Society – WSIS), desfăşurat în două etape: la Geneva (2003) şi 
Tunisia (2005) (detalii vezi în Capitolul VIII). 

ONU, pledând pentru condiţii optimale ale comunicării internaţionale, şi-a 
creat propriul sistem de informare a opiniei publice. El este alcătuit din Centrul 
de noutăţi ONU, serviciile de televiziune, foto şi radio, biblioteca audio ONU şi 
biblioteca materialelor audiovizuale.

Centrul de noutăţi ONU elaborează materialul informativ despre activitatea 
curentă a acestui for internaţional şi asigură accesul la resursele comunicaţionale 
ale acestuia. Produsele lui constau din ştirile tematice, banca de date privind 
discursurile Secretarului General, noutăţile expediate prin e-mail, canalele RSS, 
interviuri etc.

Televiziunea ONU pregăteşte cicluri de emisiuni (Secolul XXI, ONU în 
acțiune) şi materiale video consacrate agendei curente a organizaţiei. Ele sunt 
preluate de corporaţiile de televiziune partenere sau on-line, pe site-ul ONU 
(http://webtv.un.org). Materialele respective sunt accesibile pe YouTube. TV 
ONU asigură transmisiunile directe de la şedinţele Adunării Generale şi Consi-
liului de Securitate. Grupajele de ştiri, interviurile, reportajele sunt postate în 
reţeaua multimedia UNifeed care se renovează zilnic în repetate rânduri, şase 
zile pe săptămână.

Radio ONU emite zilnic în opt limbi (engleză, arabă, spaniolă, chineză, por-
tugheză, rusă, swahili  şi franceză). Totodată, sunt pregătite programe săptămâ-
nale în alte cinci limbi (hindi, bengală, indoneziană, creolă şi urdu). Radio ONU 
oferă material audio din ciclul Vocile istoriei care cuprinde informaţii de arhivă 
datate începând cu anul 1948. Radio ONU poate fi ascultat pe adresa http://
www.unmultimedia.org/radio.

Biblioteca audio a ONU oferă înregistrări curente şi istorice, realizate în Car-
tierul General al ONU. Ele sunt folosite de radiodifuzorii locali în programele lor. 
Biblioteca dispune de circa 40 de mii ore de fişiere electronice şi o colecţie din 
30 de mii de înregistrări unicat. 
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Fototeca ONU, potrivit datelor oferite de site-ul instituţional, înglobează 
aproximativ 800 de mii de imagini fotografice, primele datând cu mijlocul anilor 
40. Din 2004, arhiva foto este digitalizată. Biblioteca materialelor audiovizuale 
cuprinde imprimări video şi înregistrări audio analogice şi digitale. În total, ea 
păstrează peste 100 de mii de titluri de materiale (peste şase mii de ore de ma-
teriale cinematografice, aproape 50 de mii materiale video şi 18 mii de materiale 
radiofonice). 

ONU, din momentul fondării, folosind tribuna Adunării Generale, a ţinut în 
vizor problematica comunicării internaţionale. Principala sa contribuţie a con-
stat în elaborarea cadrului legal general asupra schimbului informaţional la nivel 
mondial, precum şi în mobilizarea omenirii în edificarea societăţii informaţionale. 
Contribuţii importante în acest sens au avut şi agenţiile ei specializate, UNESCO 
revenindu-i rolul de frunte.

Abordările UNESCO ale comunicării internaționale. În 1931, Liga Naţiunilor 
a creat Institutul pentru cooperare intelectuală – predecesorul UNESCO. Prima 
lui preocupare a fost examinarea rolului radiodifuziunii în relaţiile internaţionale. 
Cercetarea efectuată a fost reflectată în studiul Broadcasting and Peace (Radi-
odifuziunea și Pacea), apărut în 1933. Autorii acestui studiu au pledat pentru o 
convenţie internaţională. Către anul 1936, convenţia respectivă a fost semnată 
de 28 de state europene, excepţie făcând Germania. Convenţia de referinţă a in-
trat în vigoare în 1938, după procedura de ratificare a ei de către Brazilia, Marea 
Britanie, Danemarca, Franţa, India, Luxemburg, Noua Zeelandă, Uniunea Africii 
de Sud şi Australia. Convenţia a interzis implicarea radiodifuziunii în incitarea 
populaţiei la acţiuni incompatibile cu securitatea. Aceasta convenţie a fost în 
vigoare şi în anii postbelici, când la ea au aderat un şir de state-membre ale 
Organizaţiei Naţiunilor Unite [144:19]. 

UNESCO, fondată pe 16 noiembrie 1945, a continuat eforturile Institutului 
pentru cooperare intelectuală în reglementarea comunicării la scară mondială. 
Această entitate specializată a ONU prin Convenţia de constituire (art. 1, p. 2a) 
şi-a asumat angajamentul de a promova „cunoaşterea şi înţelegerea recipro-
că între naţiuni prin susţinerea organelor de informare în masă”. În acest scop, 
UNESCO, conform statutului, urma să semneze acorduri internaţionale ce asigu-
ră „libera circulaţie a ideilor prin cuvânt şi imagine“ [344:6]. 

Conform acestor prevederi, UNESCO, în scurt timp după fondare, a de-
venit o platformă de dezbateri şi de elaborare de documente în materie de 
comunicare, în general, şi de comunicare internaţională, în particular. De 
menţionat că UNESCO, în politicile de comunicare, a pendulat între libera 
circulaţie a informaţiei (anii 40-50, 90 şi în primele decenii ale sec. XXI) şi 
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principiul liberei şi echilibratei circulaţii a informaţiei (finele anilor 60-mijlo-
cul anilor 80). 

Primul acord, elaborat de UNESCO cu referinţă la câmpul comunicării, a 
fost examinat pe 10 decembrie 1948 la Beirut. Cunoscut sub denumirea „Beirut 
Agreement”, acesta a înlocuit convenţia Ligii Naţiunilor din 1933 privind facili-
tarea importului de filme şi a intrat în vigoare pe 12 august 1954, conform pre-
vederilor art. XII. Acordul a fost semnat de 15 ţări (Afganistan, Brazilia, Canada, 
Danemarca, Republica Dominicană, Ecuador, Salvador, Grecia, Haiti, Iran, Liban, 
Olanda, Norvegia, Filipine, SUA, Uruguay). Guvernele statelor semnatare şi-au 
exprimat convingerea că prin „facilitarea circulaţiei internaţionale a materialelor 
vizuale şi audio cu caracter educativ, ştiinţific şi cultural şi libera circulaţie a ide-
ilor prin cuvânt şi imagine va fi promovată înţelegerea reciprocă a popoarelor” 
[3]. În acest scop, ele au convenit să acorde, în termen de şase luni de la intrarea 
în vigoare a acordului, „scutirea de orice taxe vamale şi a restricţiilor cantitative”, 
precum şi de licenţa de import permanent sau temporar (art. III). 

Următoarele documente aprobate de UNESCO (acordul de la Florenţa, 1950, 
intrat în vigoare în 1952, după ce a fost ratificat de primele 10 ţări), Protocolul la 
Acordul privind importul educativ, ştiinţific şi cultural, cunoscut ca Protocolul de 
la Nairobi (1976) au concretizat cadrul normativ propice pentru libera circulaţie 
a informaţiei. Facilităţile fiscale, tarifare, monetare şi comerciale, stabilite de do-
cumentele respective, au stimulat importul de materiale educaţionale, ştiinţifice 
şi culturale, inclusiv din domeniul mass-media [342]. Cercetătoarea Ulla Carlson, 
director al Centrului Informaţional de Nord privind cercetările mass-media şi 
ale comunicării (The Nordic Information Centre for Media and Communication 
Research), afirma că aşa ceva a fost posibil, deoarece până în anul 1954 URSS nu 
a făcut parte din UNESCO [50]. 

Fluxul liber informaţional, ca matrice pentru comunicarea internaţională, a 
devenit mărul discordiei către debutul anilor 70. Confruntarea vest-est din anii 
„războiului rece” a fost complimentată cu cea nord-sud, după destrămarea siste-
mului colonial şi apariţia pe harta lumii a unui număr important de noi state. Din 
aceste considerente, documentele ulterioare au fost adoptate cu greu, după ani 
buni de consultări şi dezbateri. Astfel, după discuţii divergente de câţiva ani, în 
1972 Conferinţa Generală UNESCO a adoptat cu 55 de voturi pro, şapte – contra 
şi 22 de abţineri o rezoluţie propusă de Uniunea Sovietică cu privire la stabilirea 
principiilor directoare de utilizare a sateliţilor de radiodifuziune. Statele Unite 
ale Americii, care s-a opus rezoluţiei, au rămas în minoritate [50]. 

Aproape un deceniu a durat convenirea Declarației cu privire la principi-
ile fundamentale privind contribuția mass-media pentru consolidarea păcii și 
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înțelegerii internaționale, promovarea drepturilor omului și combaterea rasis-
mului, apartheidului și îndemnului la război (Declaration on Fundamental Princi-
ples Concerning the Contribution of the Mass Media to Strengthening Peace and 
International Understanding, the Promotion of Human Rights and to Countering 
Racialism, Apartheid and Incitement to War) (este cunoscută sub denumirea 
Declarația Mass-Media). Documentul a fost aprobat în 1978 de către Conferinţa 
Generală UNESCO cu 61 de voturi (ţările socialiste şi cele în curs de dezvoltare), 
un vot împotriva (Elveţia) şi 26 de abţineri (ţările vestice) [144:167]. 

UNESCO, prin Declarația Mass-Media, reiterând că „exercitarea libertăţii de 
opinie, de exprimare şi de informare, recunoscută ca parte integrantă a drepturi-
lor omului şi a libertăţilor fundamentale, este un factor esenţial în întărirea păcii 
şi înţelegere internaţională” (art. 2), pentru prima dată, în mod expres şi univoc, 
a renunţat la principiul fluxului liber informațional (free flow of information) ca 
matrice tradiţională în anii postbelici de dezvoltare a comunicării internaţionale. 
În patru articole (1, 6, 9 şi 10) dintre cele 11 care au compus Declaraţia se pro-
movează deschis opţiunea unei circulaţii libere, dar şi echilibrate şi reciproce, a 
informaţiei. „Consolidarea păcii şi a înţelegerii internaţionale, promovarea drep-
turilor omului şi combaterea rasismului, apartheidului şi incitării la război cere 
o circulaţie liberă şi o diseminare mai largă şi mai echilibrată a informaţiilor“, se 
menţiona în art. 1. „Pentru a stabili un nou echilibru şi o mai mare reciprocitate 
în fluxul de informaţii, care vor duce la instituirea unui păci juste şi durabile şi 
pentru independenţa economică şi politică a ţărilor în curs de dezvoltare, este 
necesar să se corecteze inegalităţile în fluxul de informaţii către şi din ţările în 
curs de dezvoltare, precum şi între aceste ţări“, se preciza în art. 6. Declaraţia, ple-
dând pentru echilibrarea torentelor informaţionale, a cerut instituirea accesului 
liber al mass-media din ţările în curs de dezvoltare la resursele financiare, teh-
nologice, logistice necesare pentru consolidarea lor instituţională. Ea conţinea, 
de asemenea, recomandarea pentru ţările în curs de dezvoltare de a coopera cu 
mass-media din ţările dezvoltate, iar de la comunitatea internaţională – să creeze 
condiţii de protecţie a jurnaliştilor şi altor agenţi ai mass-media în exercitarea 
funcţiilor lor (art. 9). UNESCO şi-a asumat obligaţia să contribuie valoros în acest 
sens [337]. 

Declarația Mass-media din 1978 a UNESCO a denunţat lipsa reciprocităţii 
în fluxurile de comunicare dintre nordul şi sudul lumii. Declaraţia, în estima-
rea cercetătorului Italian Emidio Diodata, a constituit primul punct de cotitură 
în promovarea doctrinei despre fluxul liber informaţional. „De atunci, scrie el, 
principiul fluxului liber informaţional nu a mai fost considerat drept obiectiv ce 
urma a fi atins, ci, mai degrabă, cauza principală a colonialismului cultural şi a 
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lipsei consecvente a unei comunicări internaţionale adevărate între popoare” 
[88:108]. 

Sesiunea XXI a Conferinţei Generale a UNESCO de la Belgrad (1980), exami-
nând starea, vectorii şi tendinţele de dezvoltare a mass-media după destrăma-
rea sistemului colonial şi apariţia lumii a treia, a adoptat o nouă viziune asupra 
perspectivelor comunicării internaţionale, exprimată în doctrina privind Noua 
Ordine Mondială de Informare și Comunicare (NOMIC). Esenţa ei a fost expu-
să în rezoluţia 04/19 a Conferinţei Generale UNESCO ca o dezvoltare a ideilor 
cuprinse în Declarația Mass-Media din 1978. NOMIC, în viziunea UNESCO, are 
următoarele obiective esenţiale: 

„i. eliminarea dezechilibrelor şi inegalităţilor care caracterizează situaţia ac-
tuală;

ii. eliminarea efectelor negative ale anumitor monopoluri, publice sau pri-
vate, şi a concentrării excesive;

iii. înlăturarea obstacolelor, interne şi externe, pentru un flux liber şi o mai 
largă şi mai echilibrată diseminare de informaţii şi idei; 

iv. multitudinea de surse şi canale de informare;
v. libertatea presei şi informaţiei; 
vi. libertatea jurnaliştilor şi tuturor profesioniştilor din mass-media şi comu-

nicare, libertate inseparabilă de responsabilitate;
vii. capacitatea ţărilor în curs de dezvoltare de a atinge îmbunătăţirea 

situaţiei lor proprii, în special prin furnizarea de echipamente, formare de perso-
nal, prin ameliorarea infrastructurii şi prin dezvoltarea mediilor lor de informare 
şi comunicare, potrivit nevoilor şi aspiraţiilor lor;

viii. voinţa sinceră a ţărilor dezvoltate de a ajuta ţările în curs de dezvoltare 
să atingă aceste obiective; 

ix. respectul pentru identitatea culturală a fiecărui popor şi pentru dreptul 
fiecărei naţiuni de a informa publicul cu privire la lume, interesele, aspiraţiile şi 
valorile sale sociale şi culturale;

x. respectarea dreptului tuturor popoarelor de a participa la schimburile 
internaţionale de informaţii pe baza egalităţii, dreptăţii şi avantajului reciproc; 

xi. respectarea dreptului publicului, grupurilor etnice şi sociale şi al persoa-
nelor fizice de a avea acces la sursele de informare şi de a participa activ la pro-
cesul de comunicare” [341].

NOMIC, într-o formulă rezumativă, se axează pe patru obiective, denumite 
de unii cercetători „4D”:

1. democratizarea comunicării (în anii 70 s-a constat că fluxurile de ştiri sunt 
„fluxuri unidirecţionale”, din care motiv s-a cerut ca acestea să devină bi(multi)-
direcţionale, echilibrate şi echitabile); 
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2. decolonizarea comunicării (fluxul informaţional unidirecţional a fost tra-
tat ca o reminiscenţă a trecutului colonial în raport cu ţările din lumea a treia, 
exprimată prin lipsa de respect pentru identităţile lor culturale);

3. demonopolizarea comunicării (monopolul corporaţiilor transnaţionale în 
materie de tehnologii ale comunicării a fost perceput ca o ameninţare la adresa 
independenţei naţionale);

4. dezvoltarea comunicării (astfel a fost constatat rolul vital al mass-media 
în procesul de dezvoltare a ţărilor din lumea a treia) [341].

Noile reguli în comunicarea internaţională au trezit reacţii diferite. Țările 
vestice le-au respins pe motiv că, în opinia lor, ele ar prejudicia fluxul liber 
informaţional, iar ţările din lumile a doua şi a treia le-au susţinut (subiectul va fi 
dezbătut pe larg în Capitolul VII). În acea perioadă, UNESCO, în virtutea disen-
siunilor consemnate şi a abandonării în semn de protest a acestei organizaţii 
ONU de o serie de ţări (SUA, Marea Britanie etc.), şi-a pierdut statutul de plat-
formă principală de dezbateri şi de elaborare de politici în câmpul comunicării 
internaţionale. Locul UNESCO a fost preluat de GATT.

Viziunea UNESCO asupra principiilor de dezvoltare a comunicării 
internaţionale a fost revăzută spre sfârşitul anilor 80. Potrivit Enciclopediei 
electronice ONU [346], în 1989, Conferinţa Generală a hotărât să adopte o 
„nouă strategie” în comunicare. Obiectivul acestei noi strategii este „de a face 
mai operaţională preocuparea organizaţiei pentru a asigura un flux liber de 
informaţii la nivel internaţional, precum şi la nivel naţional, şi difuzarea ei mai 
largă şi mai echilibrată, fără niciun obstacol la libertatea de exprimare, şi pen-
tru a consolida capacităţile de comunicare în ţările în curs de dezvoltare, astfel 
încât acestea să poată participa mai activ la procesul de comunicare”. Drept 
consecinţă, entitatea specializată a ONU a depus eforturi pentru a înlătura 
controversele menţionate în interpretarea NOMIC şi pentru o revenire, adevă-
rat, discretă, la circulaţia liberă a informaţiei în condiţiile destrămării sistemu-
lui socialist. Atunci UNESCO, optând pentru pluralismul mass-media din ţările 
Europei Centrale şi de Est, şi-a redobândit statutul de promotor al libertăţii de 
expresie. În 1993, Marea Britanie revine în rândurile UNESCO. În Declarația 
Universală privind diversitatea culturală (Paris, noiembrie 2001), UNESCO 
a reafirmat angajamentul său de a lua măsuri pentru a elimina barierele de 
acces la informare şi comunicare în epoca globalizării, respectând, în acelaşi 
timp, identitatea culturală. În articolul 6 al Declaraţiei se menţiona: „Asigu-
rând libera circulaţie a ideilor prin cuvânt şi imagine, trebuie să urmărim că 
toate culturile pot să se exprime şi se fac cunoscute. Libertatea de exprimare, 
pluralismul mass-media, multilingvismul, accesul egal la artă şi la cunoştinţele 
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ştiinţifice şi tehnologice, inclusiv în format digital, şi posibilitatea ca toate cul-
turile să aibă acces la mijloacele de exprimare şi de diseminare sunt garanţiile 
diversităţii culturale” [339]. 

Libertatea mass-media, dar din altă perspectivă, a fost abordată şi în 
Convenția privind protecția și promovarea diversității de exprimare culturală, 
adoptată de Conferinţa Generală UNESCO din octombrie 2005. Astfel, art. 2(1) 
preciza că „protecţia şi promovarea diversităţii culturale presupune respectarea 
drepturilor omului, a libertăţilor fundamentale, cum ar fi libertatea de expri-
mare, de informare şi comunicare, precum şi capacitatea indivizilor de a alege 
expresiile culturale” [335].

Începând cu anul 2002, UNESCO a lansat trei strategii pe termen mediu sub 
genericul comun Contribuțiile UNESCO la cauza păcii și a dezvoltării umanității 
în condițiile globalizării prin educație, știință, cultură și comunicare. Strategiile 
de referinţă actualizează, prin conţinutul lor, valorile fluxului liber informaţional 
la care UNESCO revine în sec. XXI.

Prima strategie, adoptată pentru anii 2002-2007, cuprinde trei obiective 
strategice (din totalul de 12) ce vizează rolul comunicării şi al informaţiei în edi-
ficarea societăţii cunoaşterii, şi anume: 

1. Contribuţia la libera răspândire a ideilor şi asigurarea accesului general la 
informaţie. Acest obiectiv a înglobat opţiunea UNESCO de a promova libertatea de 
exprimare a opiniilor, libertatea presei, pluralismul şi independenţa mijloacelor de 
informare; asigurarea drepturilor omului în spaţiul cibernetic; dezvoltarea şi extin-
derea informaţiei ca un bun public, crearea portalului de cunoştinţe al UNESCO.

2. Aportul la dezvoltarea pluralismului şi a diversităţii culturale şi reţelelor 
informaţionale mondiale. Obiectivul dat a fost axat pe stimularea producerii şi di-
fuzării programelor audiovizuale, asigurarea afluxului în reţelele informaţionale 
de materiale diverse ca mesaj.

3. Asigurarea accesului general la tehnologiile comunicaţionale şi 
informaţionale, în special în domeniul de patrimoniu public. Realizarea acestui 
obiectiv a presupus elaborarea, la nivel regional şi naţional, a măsurilor comple-
xe şi a strategiilor în câmpul comunicării, informaţiei şi informaticii, precum şi 
facilitarea accesului la informaţie şi la mijloacele de comunicare [436:44-50].

Prima strategie a UNESCO a cuprins şi un compartiment special consacrat 
contribuţiilor mediilor şi tehnologiilor de comunicare în edificarea societăţii 
cunoaşterii. Ea s-a referit şi la dezvoltarea societăţii informaţionale, programând 
două reuniuni (una – la Geneva în 2003, iar alta – în Tunisia, 2005).

Cea de-a doua strategie, vizând anii 2008-2013, a fost subordonată dez-
voltării societăţilor incluzive. Relevând, în acest sens, contribuţiile particulare 
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ale comunicării şi informaţiei, documentul a articulat următoarele obiective 
strategice:

1. asigurarea accesului la informaţie şi cunoştinţe în condiţiile libertăţii 
presei;

2. încurajarea mediilor pluraliste şi independente de comunicare şi a in-
frastructurilor acestora ca un factor al edificării societăţilor incluzive ale 
cunoaşterii; 

3. acordarea de sprijin ţărilor care se află în situaţia de postconflict sau în 
cea de postcataclisme naturale în scopul restabilirii mijloacelor independente şi 
pluraliste de comunicare, accesul la ele al grupurilor de oameni care au avut de 
suferit, inclusiv al grupurilor marginale şi vulnerabile [437:32-36].

Strategia UNESCO pentru anii 2014-2021 revine la edificarea societăţii 
cunoaşterii care, potrivit documentului, urmează să fie „echitabilă, incluzivă, 
deschisă şi participativă”. Mediile de comunicare, antrenate în acest proces, tre-
buie să fie fondate pe patru principii: 

a) libertatea de expresie ce se aplică atât în raport cu mass-media tradiţionale, 
cât şi cu cele noi, inclusiv Internetul; 

b) accesul la o educaţie de calitate pentru toţi; 
c) respectarea diversităţii culturale şi lingvistice; 
d) accesul universal la informaţie şi cunoştinţe, în particular, în domeniul 

public [343:27].
Conform prevederilor strategice, UNESCO îşi asumă rolul de a fi „şef” mon-

dial în promovarea libertăţii de expresie, a presei, a accesului la informaţie şi 
cunoştinţe în scopul edificării societăţii cunoaşterii incluzive. Potrivit UNESCO, 
libera circulaţie a informaţiei şi a ideilor „fortifică” guvernanţa democratică, pro-
movarea drepturilor omului, procesele politice şi sociale ce devin incluzive, par-
ticipative şi adaptabile, precum şi cultura păcii şi a dialogului. Libera circulaţie 
a informaţiei se promovează prin dreptul la libertatea de expresie şi derivatele 
acestuia – libertatea presei şi libertatea informaţiei – atare abordare este repusă 
pe rol în art. 83 al strategiei de referinţă [343:27-28].

Strategia pentru anii 2014-2021 a pus accentul, de asemenea, pe tehnolo-
giile informaţionale de comunicare, calificate drept elemente esenţiale în dez-
voltare la nivel internaţional. Pe acest motiv, UNESCO a cerut implementarea lor 
energică şi nediscriminatorie, precum şi dezvoltarea spaţiului cibernetic multi-
lingv şi divers cultural (vezi art. 87, 88, 90 şi 91 ale strategiei). 

UIT și comunicarea internațională. Uniunea Internaţională a 
Telecomunicaţiilor (UIT) stabileşte şi promovează politicile tehnice la nivel glo-
bal ce vizează comunicarea internaţională şi guvernează sectorul mondial al 
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telecomunicaţiilor. Ea este succesoarea Uniunii Internaţionale a Telegrafiei (In-
ternational Telegraph Union), fondată în anul 1865, odată cu semnarea primei 
Convenţii Internaţionale a Telegrafiei. Entitatea de referinţă a contribuit activ, 
prin actele normative promovate la scară internaţională în sec. XIX, la dezvol-
tarea mijloacelor de comunicare bazate pe undele electromagnetice. Convenţia 
Internaţională privind Radiotelegrafia, adoptată în 1906 la Conferinţa Radiotele-
grafică Internaţională de la Berlin, a avut consecinţe favorabile în reglementarea 
radiotelegrafiei şi delimitarea frecvenţelor radio. După această reuniune a fost 
elaborat Regulamentul radiocomunicaţiilor (Regulamentul radio), iar Uniunea s-a 
arătat preocupată de radio. Ulterior, uniunea a convocat Congresul Mondial de 
administrare a radiodifuziunii, centrat pe alocarea de frecvenţe [311:222].

Pentru coordonarea studiilor tehnice necesare interconectării reţelelor de 
telecomunicaţii internaţionale au fost create trei comitete consultative: Comite-
tul Consultativ Internaţional Radio (CCIR, 1927), Comitetul Internaţional Consul-
tativ privind Telefonia (CCIF, 1924) şi Comitetul Internaţional Consultativ privind 
Telegrafia (CCIT, 1925). La Conferinţa de la Madrid (1932) s-a decis combinarea 
Convenţiei Internaţionale privind Telegrafia cu Convenţia Internaţională privind 
Radiotelegrafia şi schimbarea denumirii organizaţiei în Uniunea Internaţională a 
Telecomunicaţiilor. În 1947, prin acordul aprobat de Adunarea Generală a ONU 
şi de Conferinţa Plenipotenţiară de la Atlantic City, UIT a devenit o agenţie spe-
cializată a ONU [353]. 

Potrivit art. 1 din Statut, UIT, în contextul comunicării internaţionale, are 
drept obiective particulare menţinerea şi extinderea cooperării internaţionale în-
tre statele-membre, inclusiv cu ţările în curs de dezvoltare, în scopul perfecţionării 
şi utilizării raţionale a telecomunicaţiilor, precum şi abordarea comună a 
telecomunicaţiilor în cadrul economiei informaţionale globale [408:3-4]. UIT, 
elaborând şi promovând strategiile globale de dezvoltare a telecomunicaţiilor, 
gestionează, în special, numerotaţia telefonică, spectrul de frecvenţe radio, 
poziţiile orbitale ale sateliţilor, asigură aplicarea standardelor unice la scară glo-
bală în domeniul telecomunicaţiilor, securitatea cibernetică [267]. 

UIT iniţiază şi desfăşoară dezbateri ale perspectivelor economice şi teh-
nologice sectoriale. În acest scop, conform deciziei Conferinţei plenipotenţiare 
a UIT din Kioto (1994), a fost instituit Forumul mondial pe politici în domeniul 
telecomunicațiilor/tehnologiilor informaționale și de comunicare (FMT). Aces-
ta, convocat cu regularitate (1996, 1998, 2001, 2009 şi 2013), a constituit un 
instrument eficient de dezbateri ale problemelor globale şi intersectoriale de 
telecomunicaţii, se menţionează în rezoluţia forumului din Busan, Coreea de 
Sud (2014).
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Spectrul de frecvenţe radio constituie o resursă naturală limitată. Utilizarea 
ei raţională este în responsabilitatea UIT care stabileşte cadrul normativ şi exami-
nează, odată la trei-patru ani, Tabelul de repartizare a frecvenţelor. Prima alocare 
de frecvenţe a fost atestată în 1902. Ulterior, departajările de frecvenţe au fost 
efectuate conform prevederilor Regulamentului radio. Potrivit unor date statisti-
ce, către finele anului 1940 au fost înregistrate 36463 de frecvenţe, fără a lua în 
calcul frecvenţele utilizate de staţiile radio militare [431]. Spectrul de frecvenţe 
radio, de exemplu, împărţit în nouă game (de la foarte joase, 3 kHz la 30 kHz, până 
la extra înalte de la 3 GHz la 30 GHz şi de la 300 GHz la 3000 GHz) [292], este re-
partizat pentru diferite destinaţii, inclusiv pentru radiodifuziunea şi televiziunea 
internaţională. Iniţial, repartizarea frecvenţelor s-a efectuat conform principiului 
„primul sosit, primul servit” („first come, first served”). Din anul 1977, ca răspuns 
la solicitările ţărilor în curs de dezvoltare, a fost pus în aplicare un alt principiu, cel 
al departajării echitabile a frecvenţelor radio şi orbitelor geostaţionare. Confrun-
tările  de la sfârşitul anilor 70 ai secolului trecut dintre ţările dezvoltate şi cele în 
curs de dezvoltare la acest subiect au fost eliminate prin aplicarea ambelor prin-
cipii. Primul a vizat spectrul radio, al doilea – orbitele geostaţionare [383]. 

UIT, în conformitate cu noua redacţie a Regulamentului Radio din 1959 ce 
prevedea alocarea unui spectru de frecvenţe pentru „space service” (cap. 1, pp. 
70-71 al regulamentului), a fost abilitat cu dreptul de a guverna repartizarea 
frecvenţelor radio pentru orbitele spaţiale [399]. Prevederile Regulamentului 
Radio la acest capitol au fost amendate în repetate rânduri, avându-se în vedere 
ritmurile înalte de utilizare a sateliţilor de telecomunicaţii şi extinderea număru-
lui de actanţi al activităţii cosmice. Astfel, diapazonul de frecvenţe a fost extins în 
1963, 1971, 1973. Din anul 1977 a demarat repartizarea frecvenţelor şi orbitelor 
geostaţionare pentru sateliţii de televiziune neutilizate anterior. Acest proces s-a 
încheiat în 1988 [399].

Programul de alocare a frecvenţelor pentru sateliţii de telecomunicaţii a 
prevăzut distribuirea proporţională de frecvenţe pentru fiecare raion al lumii (în 
conformitate cu acordurile internaţionale, fixate în Regulamentul Radio, lumea 
este divizată în trei raioane de alocare a frecvenţelor: primul raion, Europa, in-
clusiv toate ţările CSI; Mongolia şi ţările de pe continentul african au beneficiat 
de frecvenţe pentru down link (11.7-12.5 Ghz) şi up link (17.3-18.1, 14.5-14.8 
Ghz); ţările din cel de-al doilea raion, America de Nord şi America de Sud, pre-
cum şi Groenlanda, respectiv: down link (12.2-12.7 Ghz), up link (17.3-17.8 г 
Ghz); raionul al treilea, teritoriul Asiei (fără CSI, Mongolia) şi Australia: down link 
(11.7-12.2 Ghz ), up link (17.3-18.1, 14.5-14.8 Ghz). Acest program, valid până în 
1994, a fost actualizat ulterior [399].
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Din anul 2006, UIT este responsabil de elaborarea politicilor privind securi-
tatea cibernetică mondială. Elementele ei esenţiale au fost stipulate în rezoluţia 
57/239 a Adunării Generale a ONU (decembrie 2002). Acestea sunt nouă la nu-
măr şi sunt cuprinse de anexa la documentul de referinţă:

a) informarea asupra necesităţii şi căilor de securizare a sistemelor şi 
reţelelor informaţionale;

b) responsabilitatea pentru securitatea cibernetică conform obligaţiilor 
funcţionale;

c) reacția promptă şi anticipativă de prevenire a incidentelor în securitatea 
cibernetică, schimbul de informaţii şi colaborarea eficientă în acest domeniu, 
inclusiv la nivel transfrontalier;

d) respectarea normelor etice în raport cu interesele legitime ale 
participanţilor în sistemele şi reţelele informaţionale, pornind de la faptul că 
acţiunea sau inacţiunea pot fi în detrimentul acestora;

e) democrația trebuie să ghideze activitatea de securizare cibernetică, adică 
să corespundă valorilor societăţii democratice, inclusiv să respecte libertatea de 
exprimare a opiniilor şi ideilor, libera circulaţie a informaţiei, confidenţialitatea 
informaţiei şi comunicării, protejarea datelor personale, deschiderea şi 
transparenţa;

f) estimarea riscurilor trebuie efectuată periodic, astfel încât să fie identifica-
te pericolele şi factorii vulnerabilităţii la nivel de tehnologii, factorii fizici şi umani 
pentru a atenua riscul potenţial pentru sistemele şi reţelele informaţionale;

g) proiectarea și implementarea măsurilor de asigurare a securității urmea-
ză a fi concepute drept componente importante ale planificării, exploatării şi 
utilizării sistemelor şi reţelelor informaţionale;

h) gestionarea securității cibernetice trebuie să fie complexă, vizând estima-
rea riscurilor la toate nivelele şi etapele de activitate;

i) reevaluarea periodică pentru a opera rectificările necesare în politicile, 
practicile, măsurile şi procedurile de securitate cibernetică, avându-se în vedere 
apariţia noilor şi modificarea vechilor riscuri şi factori de vulnerabilitate [328]. 

În anul 1971 a fost instituit UIT Telecom, forul responsabililor oficiali şi 
experţilor din domeniu. Anual, el organizează un eveniment de anvergură regio-
nală în una dintre ţările-membre UIT, iar o dată la trei ani – un eveniment similar 
de talie mondială. În cadrul acestor foruri au loc expoziţii de tehnologii perfor-
mante, dezbateri asupra viitorului telecomunicaţiilor [383]. 

Din anul 2009 Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor a început con-
tabilizarea edificării în lume a societăţii informaţionale, instituind Indicele Dez-
voltării tehnologiilor informaţionale şi de comunicare (IDI). Ierarhizarea ţărilor 
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potrivit acestui indicator constituie un reper mondial în domeniu, precum şi 
un factor de încorporare accelerată a lor în societatea informaţională globa-
lă. În anul 2014, la Tbilisi, Georgia, în cadrul Simpozionului UIT în materie de 
telecomunicaţii a fost prezentat indicele IDI la a şasea ediţie. El a fost aplicat în 
raport cu economiile din 166 de ţări. Întâietatea în acest rating îi revine Dane-
marcei cu indicele 8,86. Din primele 10 ţări, la indicele IDI mai fac parte Coreea 
de Sud (8,85), Suedia (8,67), Islanda (8,64), Marea Britanie (8,5), Norvegia (8,39), 
Olanda (8,38), Finlanda (8,31), Hong Kong (8,28), Luxemburg (8,26). Moldova în 
acest clasament ocupă locul 51 cu indicele IDI 5,72 [407].

Comunicarea internațională în vizorul OMC. Comunicarea internaţională în 
anii postbelici s-a aflat şi se află sub incidenţa unor entităţi/tratate internaţionale 
care i-au determinat cadrul economico-comercial de funcţionare. Între acestea, 
rolul decisiv i-a revenit Acordului General pentru Tarife și Comerț (General Agre-
ement on Tariffs and Trade – GATT) şi, succesorului ei Organizației Mondiale a 
Comerțului (OMC).

GATT a fost instituit în 1947 sub forma unui tratat pentru a reglementa tari-
fele, barierele şi preferinţele comerciale pentru un număr mic de ţări puternice 
(iniţial 23, reprezentând aproximativ 80% din comerţul mondial) [147:162]. Ul-
terior, în misiunea GATT a trecut sprijinirea ţărilor în curs de dezvoltare în pro-
movarea comerţului exterior. Misiunea dată a fost fixată într-un compartiment 
special (partea a patra Comerț și dezvoltare) al tratatului de constituire. În 1968 
a fost creat organismul comun de comerţ internaţional GATT-UNCTAD [252]. 

Negocierile comerciale iniţiate de GATT s-au desfăşurat în cadrul unor con-
ferinţe, denumite runde de tratative. Pe parcursul existenţei sale, GATT a or-
ganizat opt runde de tratative. Primele patru (Geneva, aprilie-octombrie 1947; 
Annecy, Franţa, 1949; Torquay, Anglia, 1950-1951 şi Geneva, 1955-1956) au fost 
consacrate exclusiv reducerii taxelor vamale la importul mărfurilor industriale. 
Runda Dillon (1960-1962), continuând negocierile privind taxele vamale, a abor-
dat, de asemenea, oportunitatea creării Comunităţii Economice Europene. În 
timpul rundei Kenedy-Geneva (1964-1967) a fost examinat Codul antidumping. 
În vizorul rundei Tokyo (1973-1979), pentru prima dată a fost abordată proble-
ma reformării GATT [406].

În 1986, drept urmare a intenţiei de a menţine fluxul liber informativ, 
telecomunicaţiile ca platformă tehnică de comunicare au fost catalogate ,la 
iniţiativa ţărilor occidentale, în special a SUA, drept servicii şi au fost trecute în 
sfera de acţiune a GATT. Astfel, Marii dezbateri media din anii 70-80 (vezi Capito-
lul VII) i s-a pus punct comercial. În 1987, în cadrul unei conferinţe organizate de 
ITU, a fost examinată problema telecomunicaţiilor internaţionale din perspectiva 
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serviciilor comerciale. De atunci, free flow, trecând din sfera politicilor în sfera ser-
viciilor tehnice şi comerciale, a căpătat dimensiunile free trade. UIT, potrivit cerce-
tătorului american Edward A. Comor, a fost supusă „GATTization” [213:194-206].

Runda de tratative Uruguay (1986-1994) a fost cea mai importantă în istoria 
GATT: ea s-a încheiat cu semnarea acordului privind crearea Organizației Mondi-
ale a Comerțului (OMC) (World Trade Organization – WTO). OMC, potrivit docu-
mentului, a căpătat statutul de instituţie permanentă, abilitată cu puterea de a 
asigura respectarea acordurilor OMC, obligatorii pentru toţi membrii, şi de a re-
glementa litigiile comerciale [147:162; 79]. Atunci, din componenţa organizaţiei 
au făcut parte 150 de ţări. Potrivit datelor site-ului oficial, la data de 26 aprilie 
2015 OMC avea 161 de membri. Republica Moldova a aderat la OMC în anul 
2001. Unii cercetători consideră că OMC, precum şi o serie de structuri similare 
regionale (de exemplu, North American Free Trade Agreement/Acordul nord-
american de comerț liber – NAFTA), deşi „îndeplinesc toate criteriile democraţiei 
tehnice”, nu corespund „criteriilor democraţiei pragmatice şi/sau de comunica-
re” [213:173]. Asta pe motiv că serviciile de comunicare sunt tratate ca orice 
alt tip de servicii de natură comercială. Drept dovadă constituie Acordul de la 
Marrakesh, Marocco, din 1994 care a înscris pe lista serviciilor comerciale o serie 
de servicii din domeniul telecomunicaţiilor (cele oferite prin utilizarea compu-
terului, telefonului, transmiterea de date, a radiodifuziunii şi televiziunii etc.). 
Obiectivul acordului de referinţă, observă cercetătorul italian Emidio Diodata, 
a constat în reducerea barierelor în calea penetrării marilor companii pe piaţa 
latinoamericană şi cea asiatică [88:102]. 

Într-un sens mai larg, comunicarea internaţională, trecând cu începere din 
anii 80 în sfera de interese primordiale ale GATT/OMC, a avut atât de câştigat, 
cât şi de pierdut. Acest lucru poate fi explicat prin „natura complexă a bunurilor 
şi serviciilor mass-media care nu pot fi caracterizate nici drept bunuri şi servi-
cii strict culturale, nici drept bunuri şi servicii strict economice” [114]. Pe de 
o parte, comunicarea internaţională, prin mass-media, a beneficiat din plin de 
avantajele libertăţii comerţului; pe de altă parte, fiind promovată şi protejată 
de OMC, ea a cunoscut dezvoltare impresionantă cantitativă şi calitativă, cu-
prinzând ţări şi continente aflate altă dată la periferiile schimbului mondial de 
informaţii. Comunicarea internaţională, totodată, a fost afectată de abordarea 
preponderent comercială, deoarece pe această cale a conservat în bună parte 
tendinţa anterioară de dezvoltare disproporţionată şi dezechilibrată în diferite 
regiuni ale lumii. 

Reglementări WIPO în câmpul comunicării internaționale. Proprietatea 
intelectuală, cuprinzând produsele activităţii de creaţie ce poartă caracter ima-
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terial în domeniile ştiinţific, literar, artistic, a fost şi este obiectul de consacrare 
juridică în multe acorduri internaţionale. Din start, ele au vizat, într-o măsură 
mai mare sau mai mică, şi domeniul comunicării internaţionale.

Primul acord în această ordine de idei a fost Convenţia de la Paris privind 
protecţia proprietăţii industriale, aprobată în 1883. Semnatarii ei au constituit 
atunci Uniunea Internaţională de la Paris. În anul 1886 a fost adoptată Convenţia 
de la Berna. Uniunea Internaţională de la Berna a vegheat la protecţia operelor 
literare şi artistice. Acest act a cunoscut mai multe redacţii (1928, 1948, 1971) 
[406]. Totodată au fost adoptate Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea 
internaţională a mărcilor industriale şi comerciale (1891), Convenţia mondială cu 
privire la drepturile de autor (dreptul exclusiv al autorului de a traduce, a publica 
traducerile şi a permite traducerea şi publicarea traducerilor operelor – art. 5(1), 
(1952), Convenţia internaţională de la Roma pentru protecţia artiştilor interpreţi 
sau executanţi, a producătorilor de fonograme şi a organismelor de radiodifuzi-
une (1961). În particular, ultima convenţie a protejat filmele şi emisiunile de ra-
diodifuziune, înţelese ca difuzare de sunet sau imagine şi sunet, prin intermediul 
undelor radioelectrice, în scopul recepţionării de către public, precum şi reemi-
siunea, adică emiterea simultană de către un organism de radiodifuziune a unei 
emisiuni a unui alt organism de radiodifuziune – punctele f) şi g) ale art. 3) etc.

În anul 1967, la Stokcholm a fost fondată Organizația Mondială pentru 
Proprietatea Intelectuală (World Intellectual Property Organization – WIPO) 
cu sediu la Geneva. Potrivit art. 2 al convenţiei respective, WIPO protejează 
„proprietatea intelectuală” ce include drepturile referitoare la operele literare, 
artistice şi ştiinţifice; spectacolele artiştilor interpreţi, fonogramele, emisiunile 
şi invenţiile în toate domeniile activităţii umane, descoperirile ştiinţifice, dese-
nele şi modelele industriale, mărcile comerciale, mărcile de servicii şi denumiri 
comerciale, protecţia împotriva concurenţei neloiale şi toate celelalte drepturi 
care rezultă dintr-o activitate intelectuală în domeniul industrial, ştiinţific, lite-
rar sau artistic [75].

În anii 90 au fost adoptate o serie de convenţii ce reglementează drepturile 
de autor în cadrul tehnologiilor informaţionale şi platformei www. În special, 
în 1980-1981 în vigoare au intrat actele normative împotriva pirateriei externe 
audio şi video, iar în 1989, WIPO a adoptat registrul internaţional al imprimărilor 
audiovizuale, al programelor de calculator, al publicaţiilor electronice, băncilor 
de date electronice etc. [144:110-121]. 

Acordul Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (1994, Mar-
rakesh, Morocco), cunoscut ca acordul TRIPS, vizează aspectele comerciale ale 
proprietăţii intelectuale. El are, în temei, câteva principii-cheie:
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Regimul național – cetăţenii străini şi persoanele juridice achiziţionează, 
folosesc şi protejează drepturile intelectuale în condiţii similare cu cele ale 
cetăţenilor din ţara respectivă membră a OMC;

Regimul națiunii celei mai favorizate – dacă cetăţenii unui stat beneficiază 
de anumite preferinţe, facilităţi sau alte avantaje, cetăţenii şi persoanele juridice 
din alte ţări sunt în drept să se bucure de un tratament similar.

Este interzisă interpretarea TRIPS ca un tratat ce limitează aplicarea 
Convenţiei de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale (1883), a Convenţiei 
de la Berna privind protecţia operelor literare şi artistice (1886), a Convenţiei de 
la Roma şi Tratatului de la Washington privind proprietatea intelectuală asupra 
microschemelor [425].

WIPO, prin acordurile încheiate şi promovate, a exercitat şi exercită acţiune 
benefică în câmpul comunicării internaţionale, protejând la nivel global şi inter-
statal drepturile de autor şi cele conexe pe platformele mediatice, proprietatea 
intelectuală în sfera schimbului mondial de informaţii.

Cadrul legal european al comunicării internaționale. Actele internaţionale, 
elaborate de ONU şi UNESCO, au fost secundate şi concretizate într-o serie de 
documente cu arii de acţiune regională. Potrivit unor date, aproape toate regi-
unile lumii au elaborat propriile instrumente de protecţie a drepturilor omului: 
Declaraţia Americană a Drepturilor şi Obligaţiilor (1948), urmată de Convenţia 
Americană privind drepturile omului (1969, 1978), Declaraţia islamică univer-
sală a drepturilor omului (1981), Declaraţia Asiatică a Obligaţiilor Popoarelor şi 
Guvernelor (1983), Carta Africană a Drepturilor Omului şi Popoarelor (1986), 
Carta Arabă a Drepturilor Omului (1994) etc. 

Europa a fost printre primele regiuni ale lumii care a optat pentru promova-
rea drepturilor omului. Pe 4 noiembrie 1950, la Roma, Consiliul Europei a adop-
tat Convenția pentru protecția Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale, 
cunoscută drept Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Documentul a in-
trat în vigoare pe 3 octombrie 1953. Republica Moldova a ratificat documentul 
de referinţa prin Hotărârea Parlamentului nr. 1293-XII din 24 iulie 1997, intrat în 
vigoare pentru Republica Moldova din 12 septembrie 1997.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului, potrivit cercetătorilor Diana de 
Bellescize şi Laurence Franceschini, a instaurat „cel mai perfect din lume sistem 
de protecţie a libertăţilor” [30:40]. Articolul 10 consacră dreptul oricărei persoa-
ne la libertatea de exprimare (1) care cuprinde libertatea de opinie şi libertatea 
de a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor pu-
blice şi fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu anulează regimul de 
autorizare pe care statul îl poate impune societăţilor de radiodifuziune, de cine-
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matografie sau de televiziune. Convenţia europeană stabilea, de asemenea, că 
(2) executarea libertăţii de exprimare „ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi 
poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de 
lege care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru secu-
ritatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii 
şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei, protecţia reputaţiei 
sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii confiden-
ţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti” 
[74:12].

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO), constituită în confor-
mitate cu prevederile art. 19 al Convenţiei de referinţă, a vegheat cu stricteţe 
respectarea art. 10 al Convenţiei. CEDO, în toate dosarele examinate la acest 
capitol, a remarcat de fiecare dată că libertatea de exprimare joacă un rol funda-
mental într-o societate democratică, că presa este un câine de pază etc. Anume 
din aceasta perspectivă CEDO a tratat prevederile paragrafului 2 al art. 10 al 
Convenţiei [30:41-42, 45-52].

Un alt document de referinţă pentru politicile europene în domeniul co-
municării este Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa 
(Helsinki, 1975) [387], document confirmat de Conferinţa de la Paris (1989). Me-
diile de informare (presa scrisă, radioul, televiziunea, cinematografia, agenţiile 
de presă) au misiunea să disemineze cunoştinţe despre viaţa statelor participan-
te la Actul final de la Helsinki pentru o cunoaştere şi înţelegere reciprocă. Din 
această perspectivă, documentul a trasat trei direcţii de colaborare în domeniul 
informaţiei: а) ameliorarea difuzării, accesului şi schimbului de informaţie; b) 
colaborarea în domeniul informaţiei şi c) ameliorarea condiţiilor de activitate a 
jurnaliştilor.

Documentul a stabilit că ţările-participante trebuie să faciliteze difuzarea, 
accesul şi schimbul de informaţii orale prin mobilitatea experţilor, organizând 
mese rotunde, seminarii, simpozioane, congrese bilaterale şi multilaterale; să 
încurajeze difuzarea liberă a presei scrise editate în alte ţări decât ţara de ori-
gine, să sporească numărul de centre de desfacere a presei importate şi să în-
lesnească subscrierea la ediţiile periodice străine de către instituţiile publice şi 
persoanele fizice; să asigure posibilitatea de a consulta producţia audiovizuală 
şi cinematografică din alte ţări-participante, în care scop să fie extins accesul 
la asemenea informaţie, oferită pe suporturi diferite, să sporească importul de 
material radiofonic şi televizual. 

Colaborarea în domeniul informaţiei, potrivit clauzelor incluse în Actul fi-
nal de la Helsinki, urma să se desfăşoare în baza acordurilor de scurtă şi lungă 
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durată, încheiate între instituţiile media, inclusiv agenţiile de presă şi edituri, 
radiodifuzorii naţionali şi internaţionali, de stat şi privaţi, cu scopul de a face 
schimb de produse media, de a realiza coproducţii radio şi tv. Țările-participante 
la conferinţa de la Helsinki au încurajat contactele dintre organizaţiile jurnalis-
tice, organizarea cercetărilor în comun în domeniul mijloacelor de informare în 
masă.

Actul final de la Helsinki a stabilit necesitatea ca statele-participante să cre-
eze condiţii optime pentru activitatea jurnaliştilor străini, să faciliteze obţinerea 
vizelor de către corespondenţii acreditaţi, inclusiv cu intrări multiple, precum 
şi să înlesnească călătoriile lor pe teritoriul ţării-gazdă, să autorizeze importul 
echipamentului de lucru (foto, cinema, radio şi tv) cu condiţia scoaterii lui din 
ţară la expirarea misiunea profesionale, să optimizeze condiţiile de transmitere a 
reportajelor realizate de corespondenţii străini. Statele-participante au reiterat 
că jurnaliştii nu pot fi expulzaţi pentru activitatea lor legală. În caz de expulzare, 
ei vor fi informaţi asupra motivelor [387].

Actul final de la Helsinki, aşadar, a fost direcţionat spre promovarea liberei 
circulaţii a informaţiei, mobilitatea mediilor de informare şi crearea de condiţii 
optime pentru corespondenţii străini.

Politica Uniunii Europene în domeniul mass-media derivă din Tratatul pri-
vind UE (TUE) şi Tratatul privind funcţionarea UE (TFUE). Cercetătoarea Micha-
ela Franke, evaluându-le, scrie: „Nici tratatul de la Roma, nici TFUE nu au pre-
văzut competenţe directe în domeniul politicii audiovizualului şi a mass-media. 
Competenţa UE cu privire la politica în domeniul mass-media reiese mai degrabă 
din mai multe articole din TFUE care permit elaborarea de politici în domeniul 
mass-media” [114]. În acest sens, autoarea invocă art. 167 al versiunii consoli-
date a tratatelor respective. Acesta prevede că Uniunea contribuie la înflorirea 
culturilor statelor-membre, respectând diversitatea naţională şi regională şi pu-
nând în evidenţă, în acelaşi timp, moştenirea culturală comună. El mai stipulează 
că UE va încuraja cooperarea interstatală în scopul îmbunătăţirii cunoaşterii şi 
a diseminării culturii şi istoriei popoarelor europene; a conservării şi protejării 
patrimoniului cultural de importanţă europeană; a schimburilor culturale neco-
merciale, a creaţiei artistice şi literare, inclusiv în sectorul audiovizualului [332; 
68:239].

Michaela Franke precizează că prevederile respective din art. 167 au, în te-
mei, o serie de alte articole din TFUE – 28, 30, 34 şi 36 (libera circulaţie a mărfu-
rilor), 45-62 (libera circulaţie a persoanelor, serviciilor şi capitalurilor), 101-119 
(politica în domeniul concurenţei), 114 (armonizarea tehnologică sau utilizarea 
de standarde tehnologice similare, de exemplu, pentru producţiile de pe inter-
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net), 165 (educaţia), 166 (formarea profesională), 173 (industria). „Temeiurile 
juridice pentru definirea politicilor în domeniul audiovizualului şi al mass-media 
sunt, prin urmare, variate şi se desprind din mai multe surse”, scrie ea [114]. 

În conformitate cu articolul 167 din TFUE, UE încurajează, deci, coopera-
rea dintre statele-membre şi, dacă este cazul, sprijină şi completează acţiunile 
acestora în domeniul creaţiei artistice şi literare, inclusiv în sectorul audiovi-
zualului. Strategia respectivă este concretizată în documentele elaborate de 
diferite entităţi UE. 

Reuniunile ministeriale în materie de comunicare, în acest sens, pot fi con-
siderate drept platformă de elaborare a cadrului legal european pentru comu-
nicarea internaţională. Între anii 1986-2005, miniştrii au adoptat 18 rezoluţii, 
şapte declaraţii şi trei planuri de acţiuni. Prima reuniune, desfăşurată în 1986 
la Viena, a abordat viitorul televiziunii europene şi radiodifuziunii publice şi 
private. Reuniunile următoare au stabilit politicile europene de comunicare în 
context internaţional (Stockholm, 1988), jaloanele normative pentru mediile eu-
ropene în anii 90 (Nicosia, 1991), condiţiile de consolidare a eficienţei mass-me-
dia în societatea democratică (Praga, 1994), strategiile de edificare a societăţii 
informaţionale (Thessalonique, 1997), politicile comunicaţionale pentru „ziua 
de mâine” (Cracovia, 2000), factorii integrării europene şi ai diversităţii în dome-
niul comunicării (Kiev, 2005). 

În cadrul reuniunilor Comitetului de Miniştri, convocate între anii 2007-
2015 (ianuarie), au fost validate alte şapte declaraţii, şase recomandări şi un act 
directoriu în materie de comunicare internaţională [72]. Actele adoptate de re-
uniunile de referinţă în ansamblu au fost axate pe dezvoltarea mediilor europe-
ne de comunicare, inclusiv new media pe platforma web, crearea şi protejarea 
spaţiului unic european informaţional, dezvoltarea jurnalismului de investigaţie, 
respectarea prevederilor art. 10 din Convenţia Europeană pentru Drepturile 
Omului, comportamentul media în situaţiei de criză etc. 

Documentele adoptate în cadrul reuniunilor ministeriale au fost fructifi-
cate ulterior într-o serie de recomandări definitorii pentru parcursul comuni-
cării internaţionale la nivel european. Un impact deosebit a avut-o, de exem-
plu, recomandarea reuniunii de la Viena „de a acorda cea mai mare prioritate 
elaborării fără întârziere în cadrul Consiliului Europei a instrumentelor juridice 
obligatorii privind aspectele esenţiale ale audiovizualului transfrontalier” [73]. 
În consecinţă, pe 5 mai 1989 a fost adoptată Convenția europeană privind te-
leviziunea transfrontalieră [423]. Acest document a fost deschis spre semnare 
de către statele-membre ale Consiliului Europei, precum şi de alte state par-
ticipante la Convenţia culturală europeană pe 5 mai 1989 [73]. Convenţia eu-



59

ropeană privind televiziunea transfrontalieră a completat Actul Unic European 
(1986) prin care a fost relansată construcţia europeană. Textul convenţiei a fost 
amendat în repetate rânduri (1997, 2007) pentru a-l armoniza cu noile directive 
ale Uniunii Europene privind televiziunea fără frontiere. Republica Moldova a 
ratificat convenţia în anul 2002.

Convenţia, reafirmând ataşamentul faţă de libera circulaţie a informaţiei 
şi a ideilor şi independenţa radiodifuzorilor, calificate în document drept bază 
indispensabilă a politicii în materie de radiodifuziune, a constatat că dezvoltarea 
continuă a tehnologiei informaţiei şi a comunicării trebuie să servească promo-
vării dreptului de a exprima, de a căuta, de a primi şi de a comunica informa-
ţii şi idei, indiferent de graniţe şi oricare ar fi sursa lor. Din acest considerent, 
Convenţia, sintetizând tentativele anterioare de transparentizare a hotarelor de 
stat pentru serviciile de televiziune, este catalogată drept jalonul primordial în 
edificarea spaţiului informaţional comun şi în dezvoltarea din ultimele decenii a 
comunicării internaţionale pe continentul european.

Potrivit art. 1, obiectivul Convenţiei constă în facilitarea transmisiunii 
transfrontaliere, adică, a „emiterii primare, prin emiţător terestru, prin cablu 
sau prin orice tip de satelit, codată sau nu, de servicii de programe de televiziune 
destinate în general recepţionării de către public”, precum şi a retransmisiunii 
serviciilor de programe de televiziune, „oricare ar fi mijloacele tehnice utilizate, 
în integralitatea lor şi fără vreo modificare” sau a unor „părţi importante ale 
acestor servicii, transmise de radiodifuzori şi destinate în general recepţionării 
de către public”. Convenţia a stabilit că natura transfrontalieră a unui serviciu de 
programe de televiziune este determinată de capacitatea lui de a fi recepţionat 
direct (utilizând echipament standard – satelitul, de exemplu) sau indirect 
(reţelele de cablu, de exemplu) de către public în general dintr-o altă sau mai 
multe alte ţări (vezi punctul 114 al protocolului explicativ) [73].

Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră, constituind 
un ansamblu de reguli comune de conduită şi funcţionare a radiodifuzorilor 
naţionali în activitatea lor de distribuire în afara hotarelor naţionale, potrivit pre-
vederilor din punctele 28-38 ale protocolului explicativ de referinţă, se distinge 
prin următoarele particularităţi:

fortificarea liberului schimb de informaţii şi idei prin încurajarea circulaţiei •	
transfrontaliere a serviciilor de programe televizuale în temeiul unor reguli 
comune;
favorizarea valorilor fundamentale europene, inclusiv pluralismul de idei •	
şi opinii, fără a afecta libera circulaţie a informaţiei la nivel naţional sau a 
reglementa activitatea radiodifuzorilor;



60

menţinerea independenţei şi responsabilităţii editoriale şi de programare •	
a radiodifuzorilor în funcţie de tradiţiile politice, juridice, culturale, sociale 
ş.a.;
diseminarea non-restrictivă a serviciilor de programe, conform regulilor •	
comune;
reglementarea comportamentului radiodifuzorilor în promovarea drep-•	
turilor individuale ale omului, respectarea normelor de programare, de 
difuzare a publicităţii, teleshopping-ului, autopromovării şi modului de 
aplicare a parenajului (sponsoring-ului);
cooperarea bilaterală şi multilaterală în domeniul televiziunii transfrontali-•	
ere, inclusiv în scopul difuzării operelor audiovizuale europene şi eliminării 
disensiunilor eventuale.

Comunicarea audiovizuală a fost, de asemenea, reglementată prin directi-
va Parlamentului European şi Consiliului privind comerţul electronic (directiva 
2000/31/CE din 8 iunie 2000) [256]. Această directivă a determinat noua ar-
hitectură de drept în funcţionarea radiodifuziunii şi televiziunii. Obiectivul ei a 
constat în stabilirea unui „cadru juridic pentru a asigura libera circulaţie a ser-
viciilor societăţii informaţionale dintre statele membre” (p. 8 din preambul), iar 
libera circulaţie a serviciilor era tratată ca exercitarea unui principiu mai general 
şi anume a libertăţii de exprimare (p. 9 din preambul). 

În decembrie 2000 a fost adoptată Carta drepturilor fundamentale, cunos-
cută drept Carta de la Nisa. Ea a avut în ca temei Convenţia Europeană pentru 
Drepturile Omului din 1950. De asemenea, Carta a cuprins drepturile fundamen-
tale, aplicate în raport cu cetăţenii UE, precum şi cele consacrate de Carta Socială 
a Consiliului Europei şi Carta Comunitară a Drepturilor Sociale Fundamentale ale 
Lucrătorilor. Carta de la Nisa a luat în calcul practica justiţiară a Curţii Europene a 
Drepturilor Omului. La elaborarea ei au participat câte un reprezentat al fiecărei 
ţări-membre UE, precum şi membrii Parlamentului European şi ai parlamentelor 
naţionale. În 2007, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a fost 
adoptată repetat şi, în decembrie 2009, în temeiul Tratatului de la Lisabona, a 
căpătat forţă juridică obligatorie. 

Carta drepturilor fundamentale, structurată în şapte capitole, conţine un 
preambul şi 54 de articole. Articolul 11 al Cartei, reproducând fidel prevederile 
privind libertatea de exprimare şi de informare din Convenţia Europeană pentru 
drepturile omului, mai conţine o clauză specială: „Libertatea media şi pluralis-
mul lor sunt respectate” [156:3; 68:386]. Monitorizarea respectării Cartei a fost 
trecută pe seama Agenţiei Uniunii Europene pentru drepturile fundamentale, in-
stituită la Viena pe 15 februarie 2007. Ea a luat locul Observatorului European al 
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fenomenelor de rasism şi xenofobie, creat în 1997 [156:371]. În octombrie 2010, 
Comisia Europeană a adoptat strategia de aplicare efectivă a prevederilor Cartei 
pentru drepturile fundamentale ale UE [101]. 

În martie 2010, Parlamentul European a adoptat directiva 2010 (13), cu-
noscută ca Directiva cu privire la serviciile mass-media audiovizuale (în continu-
are – directiva SMA). Obiectivul ei a constat în furnizarea unui nou cadru nor-
mativ pentru SMA transfrontaliere, consolidarea pieţei interne de producţie şi 
distribuţie de programe şi garantarea condiţiilor de concurenţă loială. Directiva 
SMA, în opinia cercetătorului Italian Stefano Mannoni, a constituit „un impor-
tant pas înainte spre armonizarea unei părţi a pieţei interne care a fost sub pre-
siunea grea naţională” [190:182].

Serviciile audiovizuale cad sub incidenţa Directivei SMA dacă corespund ur-
mătoarelor condiţii: 

sediul principal al furnizorului se află într-un stat-membru, iar deciziile edito-•	
riale referitoare la serviciile mass-media audiovizuale se iau în acelaşi stat;
sediul principal se află într-un stat-membru, iar serviciile mass-media au-•	
diovizuale sunt prestate în alt stat-membru;
sediul principal al furnizorului de servicii se află într-un stat-membru, iar •	
deciziile referitoare la serviciile mass-media audiovizuale se iau într-o ţară 
terţă;
furnizorul de servicii foloseşte o staţie de emisie de la sol spre un satelit, •	
situată într-un alt stat-membru;
furnizorul de servicii utilizează o capacitate de satelit aparţinând unui stat-•	
membru [330].

Potrivit directivei de referinţă, statele-membre nu trebuie să împiedice re-
transmisia serviciilor mass-media audiovizuale care provin din alte state-mem-
bre atât timp, cât emisiunile difuzate nu au caracter violent sau pornografic care 
poate afecta sensibilitatea minorilor (cap. 2, art. 4). De asemenea, retransmisia 
poate fi limitată în cazul în care sunt periclitate ordinea, sănătatea şi siguranţa 
publică sau protecţia consumatorilor. La rândul lor, furnizorii de servicii mass-
media au obligaţia să dezvăluie identitatea lor instituţională în faţa consumatori-
lor de informaţie (denumirea, adresa, coordonatele organismelor de reglemen-
tare sau de supraveghere competente (cap. 3, art. 5). Directiva SMA a stabilit, de 
asemenea, cota de 10 la sută pentru operele audiovizuale europene în ţesutul 
editorial general al serviciului de programe tv, exceptând volumul ştirilor, eve-
nimentelor sportive, jocurilor, publicităţii, serviciilor teletext, teleshopping-ului. 
Pentru aceste tipuri de programe au fost elaborate norme precise de producere 
şi difuzare (art. 19-26).
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Instituţiile europene, acţionând în albia edificării societăţii informaţionale 
pe vechiul continent, au elaborat o serie de acte normative care au jalonat acest 
parcurs. Între acestea se înscriu Strategia „e-Europa: societatea informaţională 
pentru toţi” („eEurope: An Information Society for All”), implementarea căre-
ia a fost eşalonată în mai multe programe începând cu anul 1999, precum şi 
iniţiativa „i2010: Societatea informaţională europeană pentru creşterea econo-
mică şi ocuparea forţei de muncă” (a se vedea Capitolul VIII).

În anul 2014, Uniunea Europeană, în conformitate cu Regulamentul nr. 
1295/2013 din 11 decembrie 2013, a lansat programul Europa Creativă [352]. 
Acest program vine să confere continuitate programelor anterioare pentru do-
meniile cultură şi audiovizual transfrontalier din anii 2007-2013 (Cultura, Media 
și Media Mundus). 

Europa Creativă are trei subprograme: Cultură, Media şi o componentă 
transsectorială destinată garantării creditelor bancare pentru sectoarele cul-
turale şi creative şi cooperării în domeniul politicilor culturale (aceasta din 
urmă este disponibilă începând cu 2016). Programul are un buget total de 
1,46 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020, dintre care 56 la sută revin 
subprogramul MEDIA, destinat sprijinirii industriei cinematografice europene 
şi promovării operelor audiovizuale (celorlalte două subprograme le revin, re-
spectiv, 31 şi 13 la sută din bugetul general). Europa Creativă este cel mai im-
portant program de finanţare al Uniunii Europene dedicat sprijinirii domeniilor 
creative, culturii şi audiovizualului. 

Subprogramul MEDIA este axat pe două priorităţi. Prima vizează capacităţile 
instituţionale ale sectorului audiovizual european de a funcţiona la nivel 
transnaţional. În acest scop, programul prevede susţinerea proiectelor de: 

1. formare a competenţelor pentru profesioniştii din domeniul audiovizua-
lului şi constituirea reţelelor în baza tehnologiilor digitale; 

2. ameliorare a capacităţilor profesionale de a crea opere audiovizuale 
europene, precum şi coproducţii europene şi internaţionale, inclusiv de tele-
viziune; 

3. aplicare a instrumentelor comerciale pentru accesarea noilor pieţe din 
domeniul audiovizualului. 

Cea de-a doua prioritate vizează promovarea mobilităţii transnaţionale 
prin: 

1. aplicarea marketingului transnaţional în distribuţia operelor audiovizuale; 
2. promovarea comercializării operelor audiovizuale europene pe toate 

platformele posibile; 
3. stimularea interesului pentru operele audiovizuale europene [352]. 
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Programul Europa Creativă stabileşte cadrul normativ propice pentru pro-
fesionalizarea domeniului audiovizualului continental, producerea şi coprodu-
cerea filmelor, inclusiv de televiziune,a documentarelor, a filmelor pentru co-
pii şi de animaţie, a lucrărilor interactive, cum ar fi jocurile video şi conţinutul 
multimedia, cu potenţial sporit pentru circulaţie transfrontalieră; pentru înlesni-
rea accesului la târguri şi pieţe audiovizuale profesionale şi utilizare mai uşoară 
a instrumentelor de risc on-line în interiorul şi în afara Uniunii. Programul de 
referinţă favorizează instituirea unor sisteme de sprijin pentru distribuţia de fil-
me europene non-naţionale, precum şi activităţile de vânzări internaţionale, în 
special de subtitrare, dublaj şi descrierea audio a operelor audiovizuale; facili-
tează circulaţia filmelor europene în întreaga lume şi a filmelor internaţionale 
în Uniune pe toate platformele de distribuţie, prin intermediul unor proiecte de 
cooperare internaţională din sectorul audiovizual; sprijină acţiunile inovatoare 
pentru a experimenta noi modele de afaceri şi instrumente în zonele susceptibi-
le de a fi influenţate de introducerea şi utilizarea tehnologiilor digitale.

La Europa Creativă sunt eligibile instituţiile media din ţările-membre UE, 
precum şi Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Elveţia. La ele se adaugă ţările din 
Balcanii occidentali ce beneficiază de strategii de preaderare şi ţările din Parte-
neriatul estic iniţiat de Polonia şi Suedia în 2008 (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, 
Georgia, Moldova, Ucraina). Acordul privind participarea Republicii Moldova la 
Programul UE „Europa Creativă” a fost semnat în data de 18 martie 2015 la Bru-
xelles, fiind ulterior ratificat de Parlamentul Republicii Moldova (aprilie 2015). 
Programul Europa Creativă, aşadar, axat pe dezvoltarea spaţiului unic cultural 
şi audiovizual, constituie un factor important pentru ascensiunea comunicării 
internaţionale.

Concluzii. Comunicarea internaţională a apărut şi s-a dezvoltat prin efortul 
comun al statelor-naţiuni şi al organismelor internaţionale. Ultimelor, în acest 
sens, le-a revenit misiunea să stabilească jaloanele conceptuale şi matricea co-
mună pentru guvernarea schimbului internaţional de informaţii. În rândul aces-
tor entităţi s-au înscris ONU, UNESCO, UIT, OMC, WIPO, precum şi instituţiile 
regionale, în special, Uniunea Europeană.

Cadrul normativ, generat de instituţiile menţionate, a vizat primordial ela-
borarea înţelegerii comune asupra locului şi rolului comunicării internaţionale în 
destinele umanităţii, precum şi strategiile şi politicile atât de ordin instituţional 
şi editorial, cât şi de natură tehnologică în dezvoltarea acestui tip de comunicare 
mediatică publică. Drept urmare, comunicarea internaţională, ca teorie şi prac-
tică mediatică, a căpătat legitimitate şi vizibilitate mondială.
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Capitolul III. TEORII ALE COMUNICĂRII INTERNAȚIONALE

Conceptualizarea comunicării internaţionale a fost pronosticată de Paul La-
sarsfeld în articolul său The Prognosis for International Communication Resear-
sh (Pronosticul referitoare la cercetarea comunicării internaționale), publicat în 
Public Opinion Quarterly (1953) [179:11], iar primele cercetări, după cum a con-
statat cercetătoarea italiana Claudia Padovani, au fost efectuate la Massachu-
setts Institute of Technology (MIT). În 1956, rezultatele investigaţiilor lor au fost 
publicate într-un număr special al revistei Public Opinion Quarterly. Materialele 
inserate au fost structurate în cinci secţiuni: (1) comunicarea pentru factorii de 
decizie politică; (2) comunicarea internaţională: media şi fluxuri; (3) comunica-
rea internaţională: imagine, definiţii şi audienţe; (4) comunicarea politica în arii-
le preindustriale; (5) comunicarea în conflictele globale [253:72]. 

Noul domeniu de cercetare a apărut în condiţiile „războiului rece” dintre 
vestul capitalist şi estul comunist. Din acest considerent, primele investigaţii asu-
pra comunicării la scară mondială au fost axate pe confruntarea între vest-est 
[253:73; 179:11], iar apariţia ca atare a comunicării internaţionale era prezen-
tată drept o consecinţă a războaielor purtate, inclusiv a celui „rece” din sec. XX 
[202:150-153; 230].

Până în anii 70, comunicarea internaţională a fost investigată preponde-
rent de cercetătorii americani. Ulterior, ea a intrat şi în vizorul Şcolii de la Fran-
kfurt, exponenţii căreia au stăruit asupra dimensiunii economice a comunicării 
internaţionale. Potrivit lor, comunicarea internaţională se dezvoltă în funcţie 
de dinamica pieţei, de concentrarea proprietăţilor de profil care generează co-
mercializarea şi de reglementarea ei. Latinoamericanii au studiat comunicarea 
internaţională prin prisma dependenţei, monopolizării, concentrării în structuri 
multinaţionale media. În anii 80 a fost examinată prioritar transnaţionalizarea 
mediilor de comunicare, iar în anii 90 – perspectivele culturale ale comunică-
rii internaţionale. Actualmente, obiectivul predominant al cercetărilor rezidă 
în dezvăluirea impactului noilor tehnologii informaţionale asupra comunicării 
internaţionale, dar şi raporturile între putere, economie, media şi societate în 
condiţiile globalizării, luptei pentru pace şi depăşirii conflictelor internaţionale. 
Diviziunea Comunicare a Asociaţiei Internaţionale pentru educaţie în jurna-
lism şi comunicarea de masă s-a concentrat asupra examinării perspectivelor 
internaţionale ale profesionalizării jurnaliştilor [253:84-100]. 

În toţi aceşti ani, o constantă pe agenda de investigaţie a fost conceptu-
alizarea comunicării internaţionale ca fenomen social de talie mondială. Pivo-
tul teoriilor elaborate, fundamentale şi particulare, a fost constituit din doctri-
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na privind libera circulaţie a informaţiei sau a fluxului liber informaţional (free 
flow of information) şi derivatele acesteia (teoriile privind imperialismul cultural 
(informaţional), imperialismul media, imperialismul structural etc.). Cercetă-
toarea finlandeză Terhi Rantanen a remarcat, în acest sens că, iniţial, oamenii 
de ştiinţă au examinat comunicarea internaţională ca factor benefic al relaţiilor 
internaţionale. Ulterior, accentul a fost pus pe dezechilibrul dintre comunicarea 
şi relaţiile internaţionale [265:2]. 

Abordările teoretice, potrivit cercetătorului american Marc DaCosta Al-
leyne [97:538-539], au în vizor cinci paradigme de dezvoltare a comunicării 
internaţionale. Prima dintre acestea, cea a internaționalizării, consemnează 
prefigurarea societăţii internaţionale, cauzată de o serie de factori econo-
mici şi tehnici, iar comunicarea internaţională alimentează aceste procese. 
Exponenţii principali ai acestei paradigme sunt consideraţi Daniel Lerner, Ha-
rold Innis şi Marshall McLuhan care, în maniere diferite, au abordat premisele 
tehnice şi tehnologice de dezvoltare a mediilor de informare şi rolul acesto-
ra în ascensiunea socială. Concepţia despre satul global, dar şi cea cu privi-
re la fluxul liber informațional pot fi considerate cele mai relevante teorii ale 
paradigmei date. Pe final de secol trecut s-a impus teoria despre societatea 
informațională care, în particular, a examinat rolul internetului în devenirea 
societăţii internaţionale. 

Paradigma marxistă stabileşte, la baza comunicării internaţionale, determi-
nismul economic sau modul economic de producţie în care aceasta se dezvoltă. 
În anii 60-80 ai secolului trecut, comunicarea internaţională a fost dimensionată 
în coordonatele teoretice propuse de Herbert Schiller, Armand Mattelart, Jere-
my Tunstall, Cees Hamelink, nume de referinţă printre cercetătorii comunicării 
internaţionale în contextul imperialismului cultural, teoriei dependenţei, teoriei 
hegemoniei culturale etc. din care rezultă structura dezechilibrată a comunicării 
între centru şi periferii.

Paradigma reprezentării relevă prezenţa inegală a ţărilor pe piaţa comu-
nicării internaţionale. În ea am putea înscrie teoria imperialismului structural 
şi teoria sistem-lume. Drept argumente servesc circulaţia unidirecţională a 
informaţiei, ierarhizarea schimbului de informaţie între centru (nucleu) şi perife-
rii (şi semiperiferii) ale sistemului societal, precum şi parţial – teoria modernităţii 
şi teoria dezvoltării. Din aceasta perspectivă, unii cercetători relevă afinitatea 
dintre paradigma marxistă şi cea a reprezentării.

Paradigma recepției a argumentat inegalitatea fluxurilor comunicării 
internaţionale. Dacă în cazul paradigmelor precedente se insista pe factorii eco-
nomici şi politici, în cazul celei a recepţiei argumentele au fost extrase din anali-
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zele cantitative şi de conţinut ale comunicării internaţionale. La această paradig-
mă am putea ataşa teoria imperialismului media.

Paradigma identității constituie o schimbare de abordare a comunicării 
internaţionale, accentul fiind pus pe actorii comunicării internaţionale, întâieta-
tea revenind nu neapărat statului-naţiune. Astfel, Manuel Castells, autorul teori-
ei despre societatea-reţea, abordează relevanţa interacţiunii dintre reţele de co-
municare şi identitatea politică. Elemente ale acestei paradigme pot fi regăsite şi 
în abordarea modernă a imperialismului media sau a teoriei hegemonice.

Teoriile comunicării internaţionale lansate în sec. XX în bună parte, nu şi 
exclusiv, oscilează în jurul a doi poli doctrinari adverşi: primul marchează doc-
trina privind fluxul liber informaţional, cel de-al doilea – teoria imperialismului 
cultural şi derivatele acestuia. 

Doctrina privind fluxul liber informațional  este o expresie a unei pledoarii 
şi a unei practici liberale în domeniul mijloacelor de informare în masă. Ea are, 
în temei, principiul libertăţii presei, aplicat şi revendicat pe interior de noile forţe 
sociale în ţările care au purces în secolele XVIII-XIX la trecerea de la feudalism la 
capitalism. 

Fundamentul teoretic al acestui model teoretic l-au constituit ideile lui John 
Milton (1608-1674), poet englez, om politic şi cugetător, care în pamfletul său 
Areopagitica: A Speech for the Liberty of unlicensed Printing to the Parliament 
of England a pledat pentru libertatea cuvântului tipărit. Detestând tentativa de 
instituire a cenzurii în editarea de carte, el a specificat: „…numeroase cărţi care, 
chipurile, dăunează şi vieţii, şi credinţei, nu pot fi interzise fără a aduce preju-
dicii civilizaţiei şi opiniei libere…”, deoarece, nota el, „a ucide o carte bună este 
aproape ca şi cum ai ucide un om” [410].

Teoria libertăţii presei se întemeiază pe ideea că oamenii doresc să cunoas-
că adevărul, iar pentru aceasta e necesară piaţa liberă concurenţială a ideilor 
şi opiniilor, astfel încât fiecare să dispună de dreptul la exprimare, considerat 
un drept natural de care omul beneficiază de la naştere [393:372]. În virtutea 
acestui drept a fost lansată opţiunea pentru libertatea presei în raport cu statul. 
Thomas Jefferson (1743-1826), principalul autor al Declaraţiei de Independenţă 
(1776) şi cel de-al treilea preşedinte american (1801-1809), un alt adept al teori-
ei libertăţii presei, afirma: „Libertatea noastră depinde de libertatea presei care 
nu poate fi limitată fără ca să pierdem” [apud: 66]. Tot el, considerând că presă, 
ca sursă de informare a oamenilor, trebuie să fie liberă de controlul din partea 
statului, a menţionat în discursul său inaugural de preşedinte american: „Scopul 
nostru constă în a lăsa deschise pentru el (om) toate căile spre adevăr. Cea mai 
eficientă cale descoperită până acum este presa” [apud: 393:373]. 
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Pledoaria pentru libertatea presei a stat la bazele actelor legislative în ma-
terie de comunicare din multe ţări vest-europene. Astfel, în 1766, Suedia a adop-
tat Actul libertăţii presei. În 1789, Franţa, prin Declaraţia drepturilor omului şi 
ale cetăţeanului, a proclamat libertatea presei. Articolul XI al declaraţiei stabilea: 
„Libera comunicare a gândirii şi a opiniilor este unul dintre drepturile cele mai 
preţioase ale omului; fiecare cetăţean poate deci să vorbească, să scrie, să tipă-
rească în mod liber, purtând răspunderea dacă abuzează de această libertate în 
cazurile determinate de lege” [apud: 163]. 

Primul amendament la Constituţia Statelor Unite, parte componentă a 
United States Bill Rigths, ratificat între 1789-1791, a interzis, în particular, Con-
gresului să voteze legi care ar îngrădi „libertatea de exprimare sau libertatea 
presei” („Congress shall make no law respecting an establishment of religion, 
or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or 
of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition 
the Government for a redress of grievances” - „Congresul nu va elabora nicio 
lege  care să stabilească o religie sau să interzică practicarea liberă a unei 
religii, sau să reducă libertatea cuvântului sau a presei, sau dreptul poporu-
lui la întrunire pașnică sau de a adresa  guvernului cereri privind repararea 
nedreptăților”). În anii următori, acte similare au fost adoptate de Norvegia 
(1814), Olanda (1816), Belgia (1831), Danemarca (1848), Austria (1862), Ger-
mania (1874). Către 1900, toate ţările care au format ulterior Lumea întâia au 
legalizat libertatea presei sau a exprimării [147:31-32]. Libertatea presei a în-
semnat scoaterea presei de sub controlul din partea statului, anularea cenzurii 
şi a licenţierii presei. 

Filosofia libertăţii, proiectată în câmpul media, s-a regăsit mai târziu în tra-
tatul de referinţă Four Theories of The Press („Patru teorii ale presei”), elaborat 
în 1956 de Frederick S. Siebert, Theodore Peterson şi Wilbur Schramm. Autorii 
acestei lucrări au stăruit, în special, asupra fundamentării teoriei libertăţii pre-
sei, corelată cu teoria responsabilităţii sociale a presei, ca alternative pentru te-
oria autoritară/teoria presei comuniste. Această abordare a fost supusă criticii 
la timpul respectiv în literatura sovietică de specialitate pe motiv că „libertatea 
presei şi-a pierdut substanţa reală în condiţiile de dominaţie a monopolurilor şi 
corporaţiilor” [424:6].

Teoria libertăţii presei, fundamentată de Siebert, Peterson şi Schramm, a 
reflectat practica internă şi tendinţele de funcţionare a mijloacelor de informare 
la nivel naţional. Ulterior, acţiunea ei a fost extinsă, având incidenţă şi asupra co-
municării internaţionale. În acest caz a fost formulat şi pus în aplicare conceptul 
privind „fluxul liber informaţional” sau „libera circulaţie a informaţiei” [147:11] 
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care poate fi calificat ca o emanare sau o proiecţie a libertăţii presei la scară 
internaţională. 

Geneza fluxului liber informaţional ca doctrină şi practică este tratată dife-
rit de cercetători. Unii consideră că începuturile fluxului liber informaţional au 
fost puse de Convenţia Internaţională despre utilizarea radiodifuziunii pentru 
cauza păcii (Geneva, 1936). Acest acord, potrivit cercetătorului polonez Tomacz 
Gohan-Klas, de exemplu, a dat undă verde în fapt fluxului liber informaţional în 
câmpul radiodifuziunii. Documentul, totodată, a stabilit că serviciile de radio pot 
fi interzise sau stopate dacă acestea desfăşoară o activitate dăunătoare pentru 
climatul internaţional favorabil [133:4]. 

Doctrina privind fluxul liber informaţional, în abordarea cercetătorului bri-
tanic Oliver Boyd-Barrett, este legată de numele lui William Benton, asistent al 
secretarului de stat al SUA (1945-1947) şi responsabil în acea perioadă din par-
tea americană de fondarea UNESCO. El şi susţinătorii lui au tratat fluxul liber 
informaţional ca o alternativă sistemului mediatic controlat de stat, asociat cu 
URSS şi ţările socialiste. Cercetătorul german Herrmann Moritz [225] aminteşte 
că în iunie 1944, Societatea Americană a Editorilor de Ziare a optat pentru „drep-
tul de schimb de ştiri la nivel mondial” prin colectarea şi distribuirea de ştiri, „fără 
discriminare pe surse, distribuţie, rate sau taxe” [43]. De asemenea, pledoaria 
respectivă este invocată în calitate de reper pentru a stabili sorgintea fluxului 
liber informaţional de cercetătorul american Herbert Schiller. Acesta se mai re-
feră şi la rezoluţia Senatului şi Camerei reprezentanţilor a SUA din septembrie 
1944 în care Congresul american şi-a exprimat încrederea „în dreptul global al 
agenţiilor de ştiri, independente sau asociate, de a face schimb de ştiri fără nicio 
discriminare în ceea ce priveşte accesul la sursele de informaţie, difuzarea, tari-
fele şi costurile; acest drept trebuie să fie consfinţit într-un tratat internaţional” 
[435:231]. Unul dintre primele foruri internaţionale care a promovat doctrina 
privind fluxul liber internaţional, remarca Schiller, a fost Conferinţa interameri-
cană pe problemele păcii şi a războiului din Ciudad de Mexico (februarie, 1945) 
[435:232]. 

Doctrina privind fluxul liber informaţional a fost prezentată pe plan mon-
dial în 1948 în cadrul şedinţei subcomisiei pentru libertatea informaţiei şi a 
presei a Comisiei pentru drepturile omului a Consiliului Economic şi Social al 
ONU. Informaţia, conform acestei doctrine, îşi pierde valoarea ideologică şi se 
transformă în marfă care, prin urmare, se răspândeşte în conformitate cu legile 
economiei de piaţă [393:382-383]. Întru argumentarea acestei abordări, unii 
cercetători fac referinţă la utilizarea terminologiei economice: piaţa ideilor şi 
libera circulaţie a informaţiilor, făcând analogie cu libera circulaţie a bunurilor, 
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capitalurilor şi forţei de muncă, iar libertatea presei este asemuită libertăţii 
producătorului pe piaţa economică. Invocând aceste analogii, Tomacz Gohan-
Klas nota că libertatea presei derivă din organizarea capitalistă a societăţii: 
concurenţa producătorilor, funcţiile limitate ale statului, primatul afaceri pri-
vate, rolul dominant al economiei, pluralismul politic al burgheziei [133:4]. Pe 
de altă parte, afirma el, libera circulaţie a informaţiei reprezintă un mit care 
este foarte util în lupta ideologică. Aceasta are toate caracteristicile unui slo-
gan politic sugestiv:

a. este figurativ, adică utilizează analogia fizică simplă (hidrologic);
b. sugerează mişcare, reflectând un set de condiţii naturale (de exemplu, 

existente) şi care conduce la o echilibrare a informaţiilor;
c. poate fi conceput ca o circulaţie în ambele sensuri şi nu numai ca un flux 

unidirecţional;
d. conţine cuvântul „liber” care este aproape universal;
e. cuprinde concepte care sunt suficient de ambigue („liber”, „flux” şi 

„informaţii”) pentru a împrumuta interpretări diferite care îl fac acceptabil pen-
tru o varietate de sisteme politice [133:7].

Comisia naţională independentă a SUA a definit astfel esenţa liberei circulaţii 
a informaţiei:

libertatea de a căuta, dar şi de a primi informaţii şi idei, cum sunt garantate •	
în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului; 
aversiunea la controlul centralizat fie din partea guvernului, fie din partea •	
sectorului privat;
opoziţia la cenzură sau la alte forme de control de stat al procesului de •	
informare;
consacrarea, atât în ţară, cât şi în străinătate, a dreptului de acces al •	
jurnaliştilor la sursele de informare; 
încurajarea celor mai înalte standarde de profesionalism în rândul tuturor •	
practicienilor din domeniul informaţiei şi comunicaţiilor; 
advocacy pentru conceptul libera circulaţie în sfera internaţională în con-•	
vingerea că informaţia este un instrument vital pentru a ajuta alte popoare 
să-şi consolideze independenţa şi încrederea lor în sine [216:15].

Kent Cooper, managerul general al agenţiei Associated Press (AP) (1925-
1943) şi promotor aprig al „free flow”, a adăugat alte cinci dimensiuni ale liberei 
circulaţii a informaţiei: libertatea presei, agenţii de presă necontrolate de stat, 
schimb liber de ştiri ale agenţiilor de presă, egalitatea în accesul la ştirile oficiale 
şi la infrastructură (reţelele electrice etc.), interzicerea propagandei prin ştirile 
internaţionale [216:11-13].
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Tomacz Gohan-Klas spune că libertatea nu este intrinsecă fluxului de 
informaţii, ea este determinată de o serie de condiţii:

a. economice – competitivitatea comunicării în masă pe piaţă mondială 
este determinată de potenţialul ei tehnologic şi economic;

b. politice – chiar şi în ţările care susţin că mass-media lor sunt independen-
te de sistemul de putere politică, liderii politici au la dispoziţie mai multe moduri 
de a modela conţinutul comunicării de masă (de exemplu, prin acordarea sau 
interzicerea informaţiei cu privire la evenimentele politice importante);

c. culturale – fiecare element de informaţie conţine unele valori culturale, 
fiind dependent de cultura naţională, de un sistem de valori şi standarde;

d. sociale – fluxul de informaţii este influenţat de aşteptările şi obiceiurile 
destinatarilor; aceste aşteptări şi obiceiuri joacă un rol decisiv în formarea mo-
dului predominant de interpretare a informaţiilor;

e. legale – toate informaţiile sunt supuse controlului legal (de exemplu, drep-
tul de autor, legea împotriva calomniei sau protejarea vieţii private etc.) [133:7].

Doctrina fluxului liber informaţional, aşadar, fiind concepută în contex-
tul libertăţilor oferite de economia de piaţă, a stabilit principiile schimbului 
internaţional de informaţie fără îngrădirea de către frontierele de stat. Totodată, 
ea prezuma anumite facilităţi din partea statelor (diseminarea liberă, anularea 
cenzurii, accesul egal la informaţia oficială şi la infrastructura de comunicare). 
Doctrina de referinţă mai prevedea şi un set de angajamente ale mediilor de in-
formare (renunţarea la propagandă, profesionalizarea jurnaliştilor etc.). „Libera 
circulaţie a informaţiei, concluzionează cercetătorul american de origine indi-
ană Achal Mehra, este idealul pe care vizionarii l-au visat timp de cinci secole” 
(„Free flow of information is any ideal which visionaries have dreamed for five 
centuries”), făcând referinţă la anul 1476, când William Caxton a înfiinţat prima 
tiparniţă britanică [216:147].

Adunarea Generală ONU din 1946 a chemat toate statele lumii să adopte 
politici care ar proteja fluxul liber al informaţiei în interiorul ţărilor şi peste fron-
tierele lor [123:11]. Doi ani mai târziu, opţiunea ONU privind libera circulaţie a 
informaţiilor indiferent de frontierele de stat a fost legiferată în Declaraţia Uni-
versală a Drepturilor Omului (art. 19) [246]. Ea a devenit o misiune statutară a 
UNESCO (art. 1, 2a) [334]. 

Doctrina privind fluxul liber informaţional a fost criticată dur de ţările socia-
liste şi cele în curs de dezvoltare. Primele s-au opus liberei circulaţii a informaţiei 
începând cu sfârşitul anilor 40, când subiectul dat a fost dezbătut de Adunarea 
Generală ONU. Naţiunile în curs de dezvoltare au atacat doctrina free flow of in-
formation începând cu mijlocul anilor 70. Literatura sovietică de specialitate din 
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perioada respectivă, de exemplu, a abordat fluxul liber informaţional drept un 
„eufemism al imperialismului informaţional”, accentul fiind pus în exclusivitate 
pe caracterul dezechilibrat al schimbului mondial de informaţie media [401:329; 
419:57-68].

Referindu-se la schimbul de informaţii dintre ţările de est şi cele de vest, 
Tomacz Gohan-Klas a arătat disproporţiile relevante în acest domeniu. Astfel, 
numărul de piese poloneze jucate în străinătate şi piesele străine interpretate 
în Polonia, în cazul Franţei, a fost către anul 1978 în raport 1:83, în cazul Italiei 
– 1:18, în cazul Marii Britanii – 1:84, al SUA – 1:113. Raportul dintre exportul/
importul de film polonez a constituit, în cazul Franţei, 1:6, al Italiei – 1:2, al Marii 
Britanii – 1:3, al SUA – 1:9. Aceste proporţii, scria Tomacz Gohan-Klas, sunt simi-
lare cu cele în cazul URSS. În această ţară au fost importate filme americane de 
aproape 10 ori mai mult decât au fost exportate filme sovietice, franceze – de 14 
ori mai mult, italiene – de şapte ori, britanice – de trei ori [133:6].

Țările comuniste, potrivit cercetărilor lui Achal Mehra, au invocat ca argu-
ment faptul că libertatea circulaţiei informaţiei este în interesul câtorva mono-
poluri care comercializează ştiri. Din aceste motive, URSS, Ucraina şi Belarus, ca 
membri ONU din perioada sovietică respectivă, considerau că o mare parte din 
Convenţia privind libertatea informaţiei, examinată de Conferinţa de la Geneva 
între 23 martie-21 aprilie 1948 [350], „a fost dedicată căilor şi mijloacelor de a 
asigura cele mai bune condiţii, în anumite ţări, pentru activităţile monopolurilor 
de presă”. Poziţia dată a fost susţinută şi de Polonia socialistă care afirma că e 
vorba de „libertatea lorzilor de presă” [216:26]. Propunerile blocului socialist, 
între alte, prevedeau recunoaşterea faptului:

că libertatea presei este dreptul tuturor cetăţenilor cu excepţia persoane-•	
lor ce fac propagandă fascistă în orice formă sau propagandă în favoarea 
războiului sau agresiunii; 
că libertatea deplină a informaţiei poate fi asigurată numai pentru masele •	
largi de oameni şi organizaţiile care dispun de resursele materiale necesa-
re pentru înfiinţarea organelor de presă şi pentru operarea altor medii de 
informare (apud: 216:27].

În timp ce ţările blocului socialist puneau accentul pe demonopolizarea 
comunicării internaţionale, cele în curs de dezvoltare au enunţat iniţial puncte 
de vedere diferite, iar ulterior, când a luat naştere Mişcarea ţărilor nealiniate, 
s-au pronunţat împotriva fluxului liber informaţional. Opoziţia lor faţă de libe-
ra circulaţie a informaţiilor s-a resimţit deja în dezbaterea Convenţiei privind 
colectarea de ştiri şi a dreptului internaţional de rectificare (Convention on the 
Gathering of News and the International Right of Correction) (1948) si, ulterior, 
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în examinarea draftului de Declaraţie UNESCO privind mass-media (1974-1978). 
La reuniunea ţărilor nealiniate din Finlanda (1973), Urho Kaleva Kekkonen, cel 
de-al optulea preşedinte al Finlandei, în discursul ţinut în cadrul unui seminar 
de la Universitatea din Tampere, pentru prima dată s-a referit la „imperialismul 
cultural” – fenomen din câmpul comunicării internaţionale cauzat de caracterul 
ei unidirecţional („one-way flow”) [209:95]. În anii 70 s-a prefigurat conceptul 
„liberei și echilibratei circulații a informației” (free and balanced flow) ce urma 
să substituie fluxul liber informaţional, precum şi opţiunea de a conferi comuni-
cării internaţionale un caracter bidirecţional (two-way flow) [216:40]. 

Doctrina fluxului liber informaţional a intersectat interesele economice (ale 
companiilor media transnaţionale) cu cele politice (confruntarea dintre două 
sisteme sociale) în domeniul informaţiei. Ele s-au acutizat în perioada „războ-
iului rece”. Claudia Padovani menţionează, în acest sens, că principiul de libera 
circulaţie a informaţiei, ca indicator al democraţiei şi al libertăţii de exprimare, a 
fost folosit pentru protejarea intereselor în expansiune ale industriilor culturale 
din America de Nord, iar comunicarea internaţională şi diplomaţia publică au 
fost înlocuite prin războiul psihologic [253:68-69]. 

Dezbaterile politice pe marginea subiectului de referinţă au lansat nume-
roase cercetări empirice ale comunicării internaţionale. În consecinţă, doctrina 
fluxului liber informaţional a generat un set de teorii noi care fixau, pe de o par-
te, contribuţiile lui la modernizarea/dezvoltarea ţărilor ce au constituit lumea 
a treia, iar pe de alta – caracterul unilateral şi disproporţionat al comunicării 
internaţionale ce a defavorizat avansarea socială în această parte a omenirii.

În anii 70, modernizarea, percepută ca „procesul de transformare a 
societăţilor intrate în era industrială, etapă necesară şi indispensabilă pentru a 
accede la dezvoltarea economică, la democraţie, la prosperitate” [378:383], a 
acoperit toate sferele vieţii: economia, cultura, decolonizarea şi democratizarea 
politicii, relaţiile internaţionale. Sociologii francezi Raymond Boudon şi Francois 
Bourricaud au caracterizat modernizarea ca un proces cu trei dimensiuni: mobili-
zare, diferenţiere şi laicizare. Prima caracteristică, cea de mobilizare, termen îm-
prumutat de la K. Deutsch, a semnificat libera circulaţie a indivizilor, mobilitatea 
cunoaşterii, transferul de calificări, autonomia faţă de sfera parentală [378:383]. 
Modernizarea a solicitat inclusiv rapiditatea circulaţiei informaţiilor – obiectiv 
prioritar în cazul fluxului liber informaţional. De aici deducem şi relevanţa comu-
nicării internaţionale în procesul de modernizare şi dezvoltare.

Teoriile privind modernizarea şi comunicarea de dezvoltare (le vom exami-
na în set în virtutea multiplelor similitudini de abordare şi obiective), proiec-
tate în câmpul comunicării, veneau să argumenteze contribuţiile fluxului liber 
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informaţional în transferul de modernitate şi dezvoltarea societală. Cercetătorul 
american Everett Rogers, autorul teoriei privind diseminarea inovaţiilor (diffu-
sion of innovations) (aceasta explică cum, de ce şi cu ce viteză sunt promovate 
ideile şi tehnologiile noi în diferite contexte şi straturi socio-culturale), a confir-
mat ipoteza, potrivit căreia consumul de media contribuie la modernizare, iar 
mijloacele de comunicare sunt agenţi de dezvoltare [138:168-169].

Teoria privind comunicarea de dezvoltare a luat naştere în ţările în curs 
de dezvoltare, având la bază lucrarea lui Walt Whitman Rostow în The Stages 
of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto (Etapele creșterii econo-
mice: un manifest non-comunist) (1960). Primul exponent al acestor teorii a 
fost Daniel Lerner care, în studiul The Passing of Traditional Society, Moder-
nizing the Middle East (Trecerea de la societatea tradițională. Modernizarea 
Orientului Mijlociu) (1958), a examinat cum vechile sisteme sociale din această 
regiune a lumii s-au modificat sau au cedat locul unor sisteme noi. Lerner a 
pus în evidenţă rolul important în acest proces al mass-media care, descriind 
experienţe de modernizare, îi îndeamnă pe oameni să le accepte şi să le im-
plementeze. 

Viziunea lui Lerner a fost împărtăşită de Everett Rogers (1962) şi Wilbur 
Schramm (1964) care, de asemenea, credeau că mass-media ar putea rupe calea 
tradiţională de dezvoltare a societăţilor, conferindu-le un mod de viaţă modern 
[209:64,199]. Opinia dată, ulterior, nu a fost susţinută în totalitate de alţi cerce-
tători. K. D. Thussu, de exemplu, a imputat faptul că mass-media a fost conside-
rată o forţă exclusiv neutră şi absolut benefică, ignorându-se ingerinţele politice, 
economice şi culturale asupra produselor mediatice, nivelul scăzut de penetrare 
a mediilor de comunicare în ţările în curs de dezvoltare, în special a televiziunii, 
iar, mai târziu, a tehnologiilor informaţionale de comunicare. În opinia ei, „co-
municarea de dezvoltare este parte atât a discursului de modernizare, cât şi a 
discursului post-colonial” [44:3]. Cercetătorul impactului social al tehnologiilor 
noi, Ithiel de Sola Pool, în acest context nota: „Naţiunile aşteaptă nu Topolino (cu 
aceste filme în desene animate a debutat televiziunea britanica în anii de până şi 
după cel  de-al Doilea Război Mondial – c.m.) şi Dallas, dar o informare care să-I 
ajute să atingă obiectivele ambiţioase naţionale…” [168:183].

Comunicarea internaţională în masă, potrivit teoriei de modernizare şi ce-
lei privind comunicarea pentru dezvoltare, a fost concepută drept vehicul pen-
tru răspândirea mesajului de modernitate, transfer al modelelor economice şi 
politice occidentale şi conversiunea şi modernizarea societăţilor tradiţionale, în 
special din ţările în curs de dezvoltare. La vremea respectivă, atare abordare, 
constată mai mulţi cercetători, a fost estimată ca remediu universal în transfor-
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marea lumii, iar nivelul de dezvoltare media al unei ţări a servit drept indicator 
al dezvoltării societăţii în general. 

Imperialismul cultural. Concepţia privind imperialismul cultural a fost ge-
nerată de mai mulţi factori. Între aceştia se numără destrămarea, în perioa-
da după cel de-al Doilea Război Mondial, a sistemului de imperii; menţinerea 
influenţelor fostelor metropole asupra vieţii societale din ţările care şi-au dobân-
dit independenţa naţională; dominarea fluxului liber informaţional unidirecţional 
dinspre Nord spre Sud şi tentativele noilor state de a-şi edifica propriile medii de 
comunicare. Autorul acestei teorii, Herbert Schiller, în studiul Mass Communica-
tions and American Empire (Comunicarea în masă și Imperiul American) (1969), 
precum şi într-o lucrare ulterioară – Communications and Cultural Domination 
(Comunicarea și dominația culturală) (1976), elucidând esenţa imperialismului 
cultural, a relevat două dimensiuni importante. Prima reprezintă „suma proce-
selor prin care o societate este încorporată în sistemul lumii moderne”. A doua 
arată că încorporarea respectivă are caracter „presat, forţat şi câteodată „cum-
părat” pentru a modela instituţiile sociale astfel, încât să corespundă şi chiar să 
promoveze valorile şi structurile centrului de dominare a sistemului” [288:9]. 
Unitatea de analiză a lui Schiller privind imperialismul cultural a fost o societate 
care aparţine unui sistem mondial în care diferite societăţi aveau puteri inega-
le şi au fost astfel împărţite în ţări-nucleu şi ţări periferice, a conchis cercetă-
toarea finlandeză Terhi Rantanen, iar definiţia lui dată imperialismului cultural 
a fost „un copil”, părinţii căruia au fost relaţiile internaţionale şi comunicarea 
internaţională de atunci [265:77].

După cel de-al Doilea Război Mondial, potrivit lui Schiller, este format un 
nou centru de dominare a sistemului mondial. El i-a revenit SUA care, după de-
clinul puterii coloniale, deţinută în sec. XIX de Marea Britanie, Franţa, Olanda, 
Spania şi Portugalia, şi-au sporit rolul pe arena internaţională. În consecinţă, 
constată cercetătorul american, s-a creat un nou sistem imperial, bazat pe pute-
rea economică a corporaţiilor transnaţionale de origine americană şi pe know-
how în câmpul comunicării [435:208-223]. Această situaţie a perpetuat în timp. 
Astfel, la începutul sec. XXI, Jonathan Hardy, profesor la University of East din 
Londra, reluând subiectul, a relevat în acest sens că ţările în curs de dezvoltare 
sunt menţinute în „dependenţă economică şi politică de ţările dezvoltate”, iar 
corporaţiile transnaţionale, de regulă, de sorginte vestică, exercită controlul şi 
presiunea asupra proceselor din ţările în curs de dezvoltare [147:207].

Schiller afirma că sistemul de radiodifuziune şi televiziune americană, sis-
tem în esenţă comercial, ilustrează cum interesele economice interacţionează 
condiţionat cu marile sisteme de comunicare electronică. Acestea, potrivit lui 
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Schiller, poartă un caracter global, sunt structurate şi interconectate cu puterile 
economică, militară şi politică. Țările din lumea a treia, confruntându-se cu pro-
bleme de ordin financiar în procesul de dezvoltare a propriilor mijloace de co-
municare [331:235], devin dependente de tehnologiile şi investiţiile occidentale. 
Ele au fost nevoite să aplice modelele de organizare a radioteleviziunii america-
ne şi să accepte afluxul de produse audiovizuale americane. În consecinţă, con-
cluzionează Schiller, ţările în curs de dezvoltare au adoptat sistemele comerciale 
de radio şi televiziune. Acestea au fost calificate de el drept „invazii electronice” 
care ameninţă cu distrugerea tradiţiilor culturale locale [435:265-293]. 

Studiul lui Schiller privind imperialismul cultural, în care fluxul liber 
informaţional a căpătat o abordarea critică, a fost unul de pionierat pentru do-
meniul schimbului internaţional de informaţii. Terhi Rantanen, în acest sens, 
a relevat meritul lui de a prezenta „o analiză politică şi economică a unei sis-
tem mondial”, de a recunoaşte „caracterul inegal” al procesului de schimb de 
informaţii, de a arăta rolul dominant al SUA în acest proces şi de a evidenţia 
consecinţele nefavorabile ale inegalităţii remarcate pentru cultura ţărilor slab 
dezvoltate [265:77].

Teoria imperialismului cultural a determinat caracterul dezbaterilor me-
dia din anii 70-80 (a se vedea Capitolul VII al prezentului studiu). În raport cu 
mass-media, exponenţii acestei teorii au pledat pentru renunţarea la caracterul 
unidirecţional al fluxului informaţional, pentru echilibrarea şi transformarea lui 
în unul multidirecţional. 

Investigaţiile lui Schiller au constituit repere pentru numeroase alte studii 
ale fenomenelor din câmpul comunicării internaţionale. Cercetările efectua-
te în ţările din lumea a treia, în special de Institutul latinoamerican de studii 
transnaţionale din Mexic (Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacio-
nales di Ciudad de Mexico) şi Centrul de studii şi promovare a dezvoltării din 
Lima (Centro de Estudios y Promocion del DeDesarollo) au evidenţiat că impe-
rialismul cultural a însemnat dezvoltarea consumerismului în diferite părţi ale 
lumii, controlul hegemonic asupra mediilor de informare şi al conţinuturilor, 
aplicarea modelelor uniforme în structurarea şi funcţionarea mass-media, 
standardizarea formatelor de programe audiovizuale, difuzarea publicităţii la 
scară internaţională de către corporaţiile transnaţionale, activitatea agenţiilor 
de presă mondiale, unidirecţionalitatea comunicării internaţionale, mono-
polul asupra „hardware şi software al comunicării internaţionale” [137:115-
116,161]. 

Cercetările vestice din anii 70, fără a contesta existenţa imperialismului cul-
tural, l-au abordat nuanţat. Astfel, A. Bullock şi O. Stallybrass în 1977 au calificat 
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imperialismul cultural drept folosirea puterii politice şi economice pentru a înălţa 
şi a răspândi valorile şi obiceiurile unei culturi străine în detrimentul unei culturi 
indigene. Maryin Barker a opinat că imperialismul cultural reprezintă „procesul 
de control imperialist asupra importului de sprijin al culturii” [apud:315:3]. Impe-
rialismul cultural, în opinia profesorului britanic Jeremy Tunstall, a fixat situaţia 
în care cultura autentică tradiţională, locală este afectata, fără discernământ, de 
cantităţile mari de produse comerciale şi mass-media bine executate importate, 
în principal, din SUA [323:57]. 

John Tomlinson, în studiul său Cultural Imperialism, consideră că efecte-
le imperialismului cultural vor fi erodate de globalizare. El nota: „Globalizarea 
poate fi diferenţiată de imperialism prin aceea că este un proces mult mai puţin 
coerent. Ideea de globalizare sugerează interconexiune şi interdependenţă la 
nivel global care se întâmplă într-un mod mult mai puţin intenţionat. Mai mare 
importanţă au efectele globalizării menite să slăbească coerenţa culturală a tu-
turor statelor-naţiuni, inclusiv a celor puternice economic – puterile imperialiste 
ale unei epoci anterioare” [315:175]. 

Raymond Williams a relevat existenţa a două tipuri de imperialism care se 
manifestă în sfera politică şi economică: american şi sovietic. El scria: „Imperi-
alismul american (…) se referă la o formă, în primul rând, economică, asociată 
cu cei bogaţi din capitalismul global, dar nu au forma politică de colonialism, 
în timp ce imperialismul sovietic a fost folosit de criticii marxismului sovietic 
pentru a descrie o acţiune, în primul rând, politică a sateliţilor estici din blocul 
Uniunii Sovietice” [apud:315:4]. Teoria imperialismului cultural a fost ideologi-
zată de către cercetătorii din mediul comunist, folosind-o drept dovadă a vicierii 
societăţilor occidentale. 

Teoria imperialismului cultural a constituit matricea generală pentru alte 
interpretări ale inegalităţii şi disproporţionalităţii în câmpul comunicării locale 
şi celei internaţionale. Între acestea se înscrie concepţia privind colonialismul 
electronic. Autorul acestui concepţii, cercetătorul american Thomas L. McPhail 
de la Universitatea Stanford, în cartea sa Electronic Colonialism. The Future of 
International Broadcasting and Communication (Colonialismul electronic. Viito-
rul radiodifuziunii și comunicării internaționale)(1981) a relevat din perspectivă 
diacronică patru tipuri de colonialism. Primul a fost cel militar, articulat în cuce-
ririle teritoriale în urma războaielor (până la anul 1000), urmat de colonialismul 
creştin exprimat în cruciadele religioase (anii 1000-1600). Cel de-al treilea tip 
de colonialism, în opinia lui McPhail, a început în sec. XVII şi s-a încheiat la mij-
locul sec. XX (anii 1600-1950). Caracteristica lui esenţială a fost mercantilismul 
colonial, alimentat de revoluţia industrială şi dorinţa de a importa materii prime 
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şi de a exporta produsele finite. Obiectul cuceririlor coloniale au fost Asia, Afri-
ca, regiunea Caraibilor, iar puterile europene imperiale au fost Franţa, Marea 
Britanie, Spania, Portugalia. Aceste state au exportat administratori, limbi, sis-
teme de educaţie, religii, filosofii, stiluri de viaţă etc. [209:18-19]. În anii 50-60 
ai secolului trecut, sistemul colonial clasic s-a destrămat. Au apărut statele inde-
pendente, formând aşa-numita lume a treia. Istoria colonialismului însă potrivit 
cercetătorului, nu se încheie. „Colonialismul militar şi mercantil din trecut poate 
fi înlocuit în viitor cu colonialism electronic”, scria autorul [209:20]. Acesta a luat 
fiinţă în anii 50 ai secolului trecut şi continuă şi astăzi [210:16-18]. 

„Colonialismul electronic, în definiţia lui Thomas L. McPhail, reprezintă 
relaţia de dependenţă stabilită prin importul hardware de comunicare, produ-
se software străine, împreună cu ingineri, tehnicieni şi protocoale de informa-
re aferente care stabilesc indirect un set de norme străine, valori şi aşteptări 
care, în grade diferite, pot modifica culturile naţionale şi procesul de socializare” 
[209:20]. Importul de referinţă, explica el, cuprinde de la cărţile cu comics la 
sateliţi, de la computere la lasere, programe radio, de teatru, filme şi servicii prin 
fir, show-uri tv care invadează fostele colonii şi le menţin în orbita de influenţa 
a fostelor sau noilor metropole. Două decenii mai târziu, Thomas L. McPhail, 
reluând în studiul Global Communication: Theories, Stakeholders and Trends 
(Comunicarea globală: teorii, părți interesate și tendințe) (2010) subiectul colo-
nialismului electronic, a reiterat actualitatea concepţiei şi în sec. XXI şi a precizat 
definiţia acestui fenomen. Colonialismul electronic, nota el, „focusat pe mediile 
globale (în special pe cele digitale şi electronice), exercită influenţă asupra mo-
dului „în care oamenii arată, cred şi acţionează” [210:22]. 

Actualitatea concepţiei de referinţă este demonstrată şi de alte cercetări. 
Astfel, Ryan Ruud relevă că starea actuală a comunicării la nivel global este deter-
minată de patru fenomene:   globalizarea, concentrarea mass-media sau conglo-
meratele mediatice, colonialismul electronic şi consumerismul. În context, Ruud 
a argumentat „legăturile apropiate” ale colonialismului electronic cu revoluţia 
informaţională actuală, juxtapunerea lui la promovarea ideologiei dominante 
prin mediile globale (MTV, de ex.). „În lumea internaţională a comunicării de 
masă, colonialismul se regăseşte în circulaţia informaţiei şi a mass-media (…). 
Culturile expuse colonialismului electronic cedează în faţa ideologiei dominan-
te”, concluzionează el [275]. Cercetătorul italian Emidio Diodata vorbeşte despre 
geopolitica şi hegemonia imperială a SUA în societatea tehnotronică. În virtutea 
faptului că tehnologiile de informare şi comunicare (TIC) şi derivatele lor au aco-
perit lumea şi sunt de sorginte americană, Diodata afirmă că SUA sunt „prima 
societate globală din istoria umană“ [88:114-115].
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Teoria imperialismului cultural are afinităţi, de asemenea, cu conceptul pri-
vind hegemonia culturală. Autorul ei, Antonio Gramsci, fondator al partidului 
comunist italian, abordând de pe poziţii marxiste problemele puterii, a relevat 
rolul hegemoniei culturale, fără de care nici o putere nu poate supravieţui. He-
gemonia, în viziunea lui, se referă la procesul de dominaţie a unui set de idei 
asupra altuia. Ea se referă la mentalitatea, conştiinţa umană, valorile culturale la 
care omul aderă. Puterea hegemoniei culturale constă în invizibilitatea ei, afirma 
Gramsci. Spre deosebire de un soldat cu un pistol sau un sistem politic susţinut 
de o constituţie scrisă, cultura se află în noi. Nu pare „politică”, este doar ceea ce 
ne place sau ceea ce credem că este frumos, sau ceea ce ni se pare confortabil. 
Cultura este o politică care nu arată ca politică şi este, prin urmare, mult mai 
greu de observat sau de rezistat în faţa ei. Când o cultură devine hegemonică, 
ea se transformă în „bun simţ” pentru majoritatea populaţiei. Forţa militară nu 
a fost considerată de Gramsci drept unica forţă sau cea mai eficientă de a păs-
tra puterea. Obţinerea asentimentului prin controlul ideologic al producţiei şi 
distribuţiei culturale, în opinia lui, este un instrument mult mai eficient decât 
puterea militară. Hegemonia respectivă se obţine pe seama dominaţiei intelec-
tuale prin intermediul şcolii, instituţiilor guvernamentale, organismelor religioa-
se şi mass-media [295; 180]. 

Conceptul de hegemonie culturală, în contextul comunicării internaţionale, 
marchează dominaţia funcţiilor politice, sociale şi culturale ale mass-media care, 
remarcă Daya Kishan Thussu, profesor la Universitatea Westminster din Londra, 
constituie actorii-cheie în propagarea şi menţinerea ideologiilor forţelor domi-
nante în cadrul sistemului global. Mass-media, opinează ea, acţionează ca agenţi 
pentru a legitima ideologia dominantă chiar şi atunci când sunt libere de con-
trolul guvernamental direct [185]. Totodată, mass-media, în virtutea faptului că 
hegemonia culturală este un fenomen schimbător, instabil şi temporar, trebuie 
tratate mai curând ca o platformă de concurenţă pentru forţele politice decât un 
simplu canal de ideologie dominant [134]. 

În concluzie, putem nota că teoria hegemoniei culturale, aplicată în comu-
nicarea internaţională, sugerează sau fixează un anume comportament mediatic 
la scară globală, direcţionat spre cultivarea unei conştiinţe sociale, dorite de un 
actant al relaţiilor internaţionale.

În anii 90 a fost atestat declinul teoriei imperialismului cultural, aceasta 
fiind parţial substituită de teoria culturii globale (globalizarea culturală). Ea a 
fost fundamentată de Mike Featherstone în lucrarea Global Culture. Nationa-
lism, Globalism and Modernity (Cultura globală. Naționalism, Globalism și Mo-
dernitate) (1990) [104]. Globalizarea culturală reprezintă fenomenul prin care 
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experienţa vieţii de zi cu zi, influenţată de răspândirea mărfurilor şi ideilor, re-
flectă o standardizare a expresiilor culturale din întreaga lume. Ea, pe de o par-
te, presupune deteritorializarea, adică „pierderea relaţiei naturale de cultură a 
teritoriilor geografice şi sociale” [147:212]. Pe de altă parte, globalizarea, pro-
pulsată de eficienţa comunicaţiilor fără fir, comerţul electronic, cultura popu-
lară, mobilitatea internaţională, a fost văzuta ca o tendinţă spre omogenizarea 
experienţei umane de pretutindeni. Ambele consecinţe sunt catalogate drept o 
supraestimare a fenomenului: deşi influenţele omogenizării există cu adevărat, 
ea este departe de a crea ceva asemănător cu o singura cultură în lume, se pre-
cizează în Enciclopedia britanică. Tendinţei de edificare a culturii globale i-a fost 
contrapusă tendinţa de indigenizare culturală. 

În anii 70-80 au apărut mai multe cercetări, surprinzătoare prin abordări-
le aplicate, care au servit repere pentru a ilustra cum mass-media impune pe 
mapamond cultura şi valorile americane. Astfel, în 1971, în Chile a fost editată 
cercetarea How To Read Donald Duck: Imperialist Ideology in the Disney Comic 
(Cum să citești Donald Duck: ideologia imperialistă în Disney Comic). Autorii, 
Ariel Dorfman şi Armand Mattelart, au încercat să demonstreze caracterul impe-
rialist al lumii nevinovate a lui Walt Disney – obsesia după bani, consumerismul, 
referinţele exagerate la exoticul lumii a treia şi infantilitatea popoarelor din aces-
te ţări, prezentarea relaţiilor capitaliste ca fireşti etc. [89]. 

În şirul cercetărilor de acest gen s-a înscris, de asemenea, investigaţia 
olandezului Ien Ang Watching Dallas, Soap Opera and the Melodramatic Ima-
gination (Vizualizarea Dallas. Nelenovela și imaginația melodramatică) (1982). 
Aceasta, deşi, potrivit lui Tristan Mattelart, a întors spatele studierii obsedante 
a pericolelor imperialismului american [403:7], totuşi, relevă un alt cercetător, 
John Tomlinson, a arătat, între altele, mesajul coercitiv al lumii fermecătoare 
din Dallas [315:42,45-50]. Atare investigaţii, deşi au fost considerate bizare 
datorită opticii aplicate, au servit mobilul pentru elaborarea teoriei imperia-
lismului media.

Cercetătorul britanic Oliver Boyd-Brand, autorul acestei teorii, s-a călăuzit 
de câteva concepţii relevante, propuse în anii 40-70. Prima a fost cea a lui Harold 
Innis care, în 1950, a stabilit interconexiunea dintre proprietăţile fizice ale sis-
temelor de comunicare (de exemplu, piatră, papirus sau hârtie) şi structurile şi 
capacităţile de putere în civilizaţiile antice. A doua a aparţinut lui Herbert Schil-
ler (doctrina imperialismului cultural – 1969). A treia a fost dezvoltată de Jeremy 
Tunstall (1977) care, preocupat de rolul mass-media în susţinerea şi extinderea 
puterii americane, a conferit subiectului dominaţiei media dimensiunile econo-
miei de piaţă [45:2].
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Imperialismului media, constituind, astfel, o derivată conceptuală de la te-
oriile menţionate, a pus accentul exclusiv pe acţiunea păguboasă a mass-media 
din ţările dezvoltate, preponderent din SUA, dominante pe arena internaţională, 
asupra ţărilor în curs de dezvoltare. Din acest considerent, Armand Mattelart 
a catalogat-o drept „reductivă” [202:278]. Boyd-Barrett a definit imperialis-
mul media drept „proces mediatic în care proprietatea, structura, distribuţia şi 
conţinuturile media dintr-o ţară anumită sunt supuse presiunilor puternice, fără 
a respecta o proporţionalitate reciprocă de influenţă din partea mediilor care 
reprezintă interesele unei sau mai multor ţări” [apud: 45; 202:278-279]. 

Rantanen, comentând definiţia lui Boyd-Barret, a precizat că imperialismul 
media semnifică „influenţa mass-media internaţională, fie ca această influenţă 
este exportată ca o strategie politică deliberată, fie ca această influenţă este di-
fuzată neintenţionat sau fără deliberare într-un proces mai general de influenţă 
politică, socială sau economică” [265:77]. Christine Ogan, profesor asociat la 
Şcoala de Jurnalism a Universităţii din Indiana University, la rândul său califică 
imperialismul media drept „dominaţia culturală şi economică a unei ţări de către 
o altă ţară prin produsele mass-media” [241]. Cercetătoarea americană Diana 
Crane, atestând dominaţia culturii muzicale şi a sportului a televiziunilor anglo-
fone, nota că un număr mic de conglomerate media cu sediul în câteva ţări (SUA, 
Germania, Franţa, Marea Britanie) au extins continuu la nivel global controlul 
asupra televiziunii, filmului, muzicii şi industriei editoriale. Drept urmare a fost 
atinsă concentraţia cea mai extinsă de conglomerate ale industriei de informare 
şi de divertisment din istorie [130:6-7].

Sintetizând considerentele anterioare, am putea spune că imperialismul me-
dia certifică expansiunea mediatică şi influenţa multidimensională prin mijloacele 
de informare a ţărilor dezvoltate asupra ţărilor în curs de dezvoltare şi nu numai. 
Expansiunea mediatică respectivă, având efectele dominaţiei imperiale de altă 
dată sau mai noi, determină cantitatea şi caracterul importului de conţinuturi, for-
mele de organizare şi funcţionare media în ţara afectată de imperialismul media.

La temelia teoriei privind imperialismul media au fost puse practicile mediati-
ce din domeniul comunicării internaţionale de până în anii 70. Astfel, Boyd-Barrett 
face referinţă la preponderenţa anglo-franco-americană în câmpul agenţiilor glo-
bale, regionale şi naţionale de ştiri; la supremaţia studiourilor de la Hollywood în 
furnizarea pe arena internaţională a filmelor şi producţiei televizuale de divertis-
ment, asigurând dependenţa pieţelor locale de importurile din SUA. [45:3]. Datele 
empirice din anii 70 privind raporturile media dintre ţările dezvoltate şi cele în curs 
de dezvoltare au arătat că ultimele au importat în medie 50 la sută din programe-
le tv. În cazul unor ţări (Guatemala, Uruguay, Islanda, Noua Zeelandă, Malaezia, 
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Dubai, Zambia, Singapore, Yemenul Popular, Kuweit, Israel, Irak, Australia, Chile) 
acest procent a depăşit cifra de 50, oscilând între 60 şi 100 de procente. Cele mai 
puţine importuri le-au avut SUA (1-2%), China (1%), Japonia (1%), URSS (5%). Mo-
tivele au fost diferite: de natură comercială (în cazul SUA şi al Japoniei) sau politice 
(în cazul Chinei şi URSS) [379:92-102, 146-147]. 

Imperialismul media, iniţial, a fost preponderent de sorginte americană. 
Ulterior, mai mulţi cercetători au constatat că centrele de expansiune media-
tică s-au diversificat. Astfel, dacă în 1977 Jeremy Tunstall afirma că industria-
lizarea media a condus la supremaţia SUA în această sferă, atunci peste patru 
decenii [323], în 2007, el constata că SUA şi-a pierdut poziţia dominantă în sfera 
mediilor de informare. Ascensiunea Indiei şi a Chinei [126:291], dar şi a Core-
ii de Sud [45:11], ca producători şi consumatori de informaţie, precum şi cota 
de prezenţă a culturii şi sistemelor lor naţionale pe arena internaţională, au re-
dus din dominaţia americană. În context, trebuie să luăm în calcul modificările 
din ultimele decenii ale componenţei nucleului sistemului-lume – un număr în 
creştere de ţări se poziţionează pe arena internaţională ca furnizori, inclusiv de 
produse mediatice, atât la nivel mondial, cât şi la nivel regional. 

Imperialismul media, în timp, şi-a modificat nu doar lista actanţilor, dar şi 
substanţa şi efectele. Totodată au survenit schimbări şi în teoria despre această 
practică de comunicare mondială. Oliver Boyd-Barrett, în anul 2014 a redefinit 
imperialismul media, astfel încât azi putem constata că şi în sec. XXI, când alături 
de Disney şi Dallas mai există Apple, Facebook, Google, Samsung etc., imperiile 
media şi structurile de putere şi control continuă să reglementeze accesul la 
mass-media. Mai mult, cercetătorul consideră că imperialismul media trebuie 
abordat nu doar în o singură teorie, ci evidenţiat ca un domeniu distinct de cer-
cetare [45:1].

Oliver Boyd-Barrett, reconsiderând teoria de referinţă, întâi de toate a con-
statat că fenomenul imperialismului media „nu a dispărut sau a încetat să fie 
important”; dimpotrivă, el „este durabil, a evoluat şi nu a fost niciodată mai re-
levant decât în actuala eră digitală” [45:8]. Cercetătorul, în acest sens, a relevat 
trei forme de relaţii ale imperialismului cu mass-media. În primul rând, arată 
el, procesele de imperialism sunt executate, promovate, transformate sau sub-
minate în diferite sensuri de către şi prin intermediul mass-media. În al doilea 
rând, conţinuturile mass-media în sine şi procesele politice, economice care le 
susţin sunt „sculptate” de către şi prin procese de construire a imperiilor noi 
sau de menţinere a reziduurilor fostelor imperii. În al treilea rând, precizează 
Boyd-Barrett, există comportamente media care în sine şi fără referire la un ca-
dru mai larg sau mai cuprinzător pot fi considerate imperialiste. În context, cer-
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cetătorul face referinţă la mediile internaţionale (agenţiile de presă occidentale 
internaţionale din secolele XIX şi XX) sau naţionale (el îl invocă pe Rupert Mur-
doch care exercită o influenţă comercială şi politică excesivă pe piaţa naţională 
din Regatul Unit) [45:1]. 

Imperialismul media din secolul în curs, în viziunea lui Boyd-Barrett, poartă 
caracter transnaţional, deci nonteritorial. „Unele, dacă nu toate conglomerate-
le mari media, scrie el, pot fi considerate agenţi ai imperialismului care aplică 
practici de afaceri în moduri care suprima viabilitatea media în alte ţări decât 
ţările de origine sau suprimă viabilitatea mediilor mai mici în ţările lor de origine, 
astfel încât diversitatea şi incluziunea vocilor creative şi de exprimare în mass-
media sunt diminuate sau că accesul la aceste voci este redus” [45:14].

Boyd-Barrett mai relevă că prezenţa unui oligopol media, format din trei-
patru conglomerate, constituie cel mai puternic indiciu al imperialismului me-
dia. În acest caz, mijloacele de informare în nume propriu devin actantul im-
perialismului media. Pe de altă parte, Boyd-Barrett mai remarcă şi contribuţiile 
media „pentru imperialism”, adică serviciile mediatice acordate imperialismului 
teritorial clasic sau celui de „comerţ liber” (autorul, în acest sens, face referinţă 
la intervenţiile coercitive în afacerile naţiunilor suverane, de obicei cu scopul de 
a asigura pe teritoriul respectiv pârghii politice sau economice). Media, susţine 
el, devin agenţi pentru imperialism atunci, când naraţiunile lor sunt benefice 
pentru activitatea imperialistă, atunci când au prioritate vocile şi discursurile ac-
torilor imperiali, atunci când omit sau marginalizează detalii despre ţările afec-
tate [45:14].

În etapa actuală, imperialismul media poartă, de asemenea, şi caracter 
intra-naţional. Această extensie este argumentată de concentrarea media la ni-
vel local, naţional, regional şi transnaţional. În această ordine de idei, Boyd-Bar-
ret face referinţă la compania Rede Globo (Brazilia), fondată de familia Marinho. 
Aceasta controlează 40 la sută din presa cotidiană braziliană, 27 de magazine. 
Reţeaua de televiziune cu acoperire naţională de care dispune Rede Globo, în 
colaborare cu 122 de staţii aflate în proprietate sau afiliate şi 26 de canale cu 
plată, beneficiază de mai bine de jumătate din vizualizările în prime-time. Rede 
Globo e cel mai mare producător de seriale latinoamericane care sunt rulate 
în peste 50 de ţări (Izaura – nume emblematic în acest sens) [45:9]. Exemplul 
dat ilustrează tendinţa generală din lume, potrivit căreia „conţinutul comunicării 
este formulat de către puţini pentru livrare multora” [45:8].

În prezent, imperialismul media este alimentat şi de noile tehnologii 
informaţionale care îi sporesc potenţialul pentru a asigura dominaţia ţărilor 
care au acces la aceste tehnologii. În context, Boyd-Barrett face referinţă la 
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capacităţile noi ale corporaţiilor transnaţionale, furnizoare de hardware (inclu-
siv cablu optic, satelit, telefonie, operatori wireless sau celulare) şi software de 
comunicare [45:8]. Datele ce argumentează această aserţiune sunt prezentate 
în Capitolul VIII.

În concluzie vom spune că teoria imperialismului media sugerează dominaţia 
globală a conglomeratelor media. Efectele ei sunt catalogate diferit, susţine Mo-
nique Twigg [327]. Unii cercetători prezic omogenizarea culturală în detrimentul 
culturilor locale. Alţii văd în preponderenţa imperialismului media o hibridizare 
benefică şi democratică a culturilor. Anthony Giddens şi Philip Sutton consideră 
glocalizarea media drept alternativă a imperialismului mediatic [126:291] (a se 
vedea Capitolul IX).

În anii 90, după căderea zidului din Berlin şi destrămarea URSS, cel mai utili-
zat cuvânt a fost transparenţa (гласность). Însă lucrurile, după cum s-a constatat 
în numeroase cercetări, nu au devenit mai clare. Ele au rămas contradictorii, 
din care motiv, după cum observă Manuel Castells, nu pot fi încadrate în doi 
poli de discuţie – piaţa liberă şi imperialismul media sau cultural [116:8]. Între 
timp au apărut alte noţiuni care fixează această nouă realitate: flux şi contr-
aflux, asimetrie culturală, diversitate în aria de schimburi culturale, securitate 
informaţională etc. În acest şir înscriem şi doctrinele privind „satul global”, soci-
etatea informațională, imperialismul structural, societatea în rețea.

Teoria structurală a imperialismului vs concepția world system. Teoria 
structurală a imperialismului descinde din teoria imperialismului cultural. Ea 
dezvăluie paradigma comunicării internaţionale, desfăşurată în conformitate cu 
practica liberei, dar disproporţionatei circulaţii a informaţiei. Teoria structura-
lă a imperialismului relevă, totodată, mecanismele prin care ţările în curs de 
dezvoltare devin dependente în câmpul comunicării de ţările dezvoltate. Din 
această perspectivă le dăm dreptate cercetătorilor Lucky Madikiza şi Elirea Bor-
nman care afirmă că teoria structurală a imperialismului reprezintă o dezvoltare 
şi îmbunătăţire a teoriei dependenţei [185]. 

Teoria dependenței, potrivit investigatorului norvegian Carol Azungi Drale-
ga, îşi trage originile din America Latină [14]. Analizele experienţei latinoame-
ricane din anii 60-70 au pus în evidenţă paradigma de constituire a sistemului 
mass-media în ţările în curs de dezvoltare, aflată sub incidenţa expansiunii struc-
turilor globale mediatice. Paradigma respectivă a relevat dependenţa fostelor 
colonii de vechile metropole în toate domeniile vieţii sociale, inclusiv în cel al 
comunicării. Exponenţii ei, dezvoltând teoria dependenţei, au opinat că ţările în 
curs de dezvoltare, în virtutea potenţialului redus economic, au posibilităţi limi-
tate să-şi dezvolte propriile mass-media. În consecinţă, ele rămân dependente 
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de mass-media ca surse de informare din ţările dezvoltate, în special de cele 
controlate de companiile transnaţionale. În contextul dat înscriem, de aseme-
nea, şi raporturile media, stabilite după destrămarea URSS, dintre fosta presă 
unională (azi - mediile Federaţiei Ruse) şi presa din fostele republici sovietice. 
Pe de altă parte, dezvoltarea sistemului naţional de comunicare este depen-
dentă de tehnologiile importate. În acest context, adepţii teoriei dependenţei 
au făcut referinţă şi la divizarea lumii în „centru” (format din ţările occidentale, 
în principal, SUA şi Europa de Vest) şi „periferie” (ţările sărace ale lumii ce şi-
au dobândit independenţa, dar rămân „dependente” de fostele metropole sau 
alte ţări bogate din lume). Ideile respective au fost fundamentate empiric şi 
teoretic de teoria structurală a imperialismului, catalogată ca „o expansiune a 
teoriei dependenţei” [185].

Autorul teoriei structurale a imperialismului este Johan Galtung. În arti-
colul A Structural Theory of imperialism (Teoria structurală a imperialismului) 
(1971), el a argumentat că lumea este structurată în centru şi periferii naţionale. 
Relaţionarea lor se face conform principiului dominare-dependenţă. Relaţiile în-
tre centru-periferie sunt susţinute şi consolidate de fluxurile informaţionale care 
poartă un caracter vertical, de la centru spre periferie. Interacţiunea verticală 
prin ştiri a fost extinsă şi în procesul de formare a jurnaliştilor de la periferie, 
astfel încât aceştia tratează evenimentele cu „ochii” centrului. 

Galtung a oferit explicaţii atât pentru inegalităţile existente între regiuni, sta-
tele naţionale şi colectivităţi, cât şi pentru inegalităţile în sânul unei regiuni anu-
mite, al unui stat şi (sau) unei părţi a lui. Galtung atrage atenţia asupra faptului că 
în ţările de la periferii există elite ale căror interese coincid cu cele ale elitelor din 
centru. Aceste „nuclee” sau „centre” în statele periferice oferă un cap de pod prin 
care centrul poate adopta dominaţia la periferie. În ceea ce priveşte cultura, va-
lorile şi atitudinile, consideră D. K. Thussu, elitele de la periferie sunt de multe ori 
mai aproape de elitele din centru decât de oamenii din propria lor ţară [159:31]. 

Analizând fluxurile de ştiri internaţionale ce vin dinspre centru spre perife-
rie, Galtung a evidenţiat patru modele structurale distincte:

(1) preponderenţa evenimentelor din centru în sistemele de presă din 
lume;

(2) discrepanţa mult mai mare în ratele de schimb informaţional între cen-
tru şi periferie decât dintre ţările ce formează centrul;

(3) un procent mult mai mare de conţinut despre evenimentele din centru 
în mass-media de la periferie decât invers;

(4) un debit informaţional relativ mic sau inexistent dintre naţiunile perife-
rice [159: 31-32].
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Galtung a elaborat strategii pentru a sparge modelele de dominare-
dependenţă prin „orizontalizarea” fluxului informaţional, „defeudalizarea” 
şi armonizarea lui între centru şi periferie. El, de asemenea, a propus mode-
lul „periferie-periferie” ca remediu pentru diminuarea inegalităţii în schimbul 
informaţional internaţional [159: 32]. 

Cercetătorul american Hamid Mowlana, proiectând teoria structurală a 
imperialismului asupra realităţilor concrete din lume, a constatat existenţa 
„reţelelor feudale de comunicare internaţională”, dominate de naţiunile din 
centru. „Aceste modele, stabilite iniţial pentru interesele coloniale limitate, scria 
el, au rămas principiul central de organizare pentru o mare parte a comunicării 
globale contemporane” [227:44].

Teoria structurală a imperialismului are multiple afinităţi cu teoria sistem-
lume (world system), elaborată în anii 70 şi actualizată în următoarele decenii 
de sociologul american Immanuel Maurice Wallerstein. În studiul The Modern 
World System (Sistemul-lume modern) (1974) el a renunţat la abordarea istoriei 
prin prisma formaţiilor social-economice sau a civilizaţiilor, precum şi la diviza-
rea omenirii în diferite lumi (întâia, a doua sau a treia) [374:23]. El a propus o 
nouă paradigmă de dezvoltare socială – sistemul istoric, la baza căruia se află 
diviziunea socială a muncii. Sistemul istoric, nota el, poate fi definit ca societatea 
caracterizată prin diviziunea muncii cu structuri de producere integrate, un set 
de principii şi instituţii ca părţi constituente, precum şi o anumită perioadă de 
existenţă. În vizorul lui s-a aflat sistemul-lume capitalist, apărut în sec. XVI şi care 
către sec. XIX a integrat întreaga omenire. Dimensiunile lui cele mai importante 
sunt:

Organizarea economică a capitalismului contemporan este de natură glo-•	
bală.
Sistemul-lume constă din nucleul sau miezul (•	 core) economic şi politic do-
minant şi periferiile (periphery) dependente.
Nucleul reprezintă un sistem de producţie industrială, iar periferia – un •	
izvor de materie primă, fiind dependent de preţurile stabilite de către nu-
cleul sistemului.
Există, de asemenea, şi semiperiferia (•	 semi-periphery) ce are caracteristici 
comune atât cu nucleul, cât şi cu periferiile [411].

Wallerstein era conştient că acest sistem-lume va fi în schimbare [374:24]. 
Pentru anii 1990-2015, el a pronosticat două scenarii. Iniţial a localizat nucleul 
în Europa de Vest şi America şi a prezis (primul scenariu) că sistemul-lume se va 
menţine în dimensiunile prefigurate în ultimele cinci secole cu o economie capi-
talistă mondială. A doua posibilitate ar fi dezvoltarea fenomenelor noi, resimţite 
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în anii 70, de declin hegemonic. Judecând după evoluţiile din anii 90, Wallerstein 
a menţionat că sistemul-lume va fi afectat de „creşterea conflictelor de clasă şi 
interetnice” [154:274], vor rămâne actuale raporturile dintre marile puteri, lup-
ta pentru supremaţia hegemonică va atinge punctul culminant, fapt care poate 
conduce la un război mondial [154:275]. Wallerstein mai evidenţia posibilitatea 
creării mai multor poli în lume, luând în calcul tendinţele de dezvoltare a UE, a 
continentului nord-american, a Japoniei, dar şi a ţărilor-membre Nafta (Mexic). 
El a prezis o poziţie particulară pentru China şi Rusia, includerea cărora într-
un pol sau altul (vestic sau estic) ar însemna un factor decisiv în lupta pentru 
supremaţie [154:278; 271]. 

De la pronosticurile lui Wallerstein au trecut aproape două decenii. Lucrurile 
au luat turnuri neaşteptate. Structura internă a nucleului, semiperiferiei şi perife-
riilor s-a modificat spectaculos. Thomas L. McPhail, în 2010, a propus următoarea 
ierarhizare a statelor. Actualmente, nucleul sistemului-lume, potrivit lui, este for-
mat din SUA, UE (excepţie fac ultimele 10 ţări care au aderat recent, acestea rămâ-
nând în zona ţărilor semiperiferice), Japonia, Canada, Norvegia, Israel, Australia, 
Noua Zeelandă, Coreea de Sud, Elveţia şi Africa de Sud. Semiperiferia, potrivit lui 
Thomas L. McPhail, este constituită azi de China, India, Brazilia, Turcia, Mexic, Ve-
nezuela, Argentina, Rusia, Arabia Saudită, Egipt, Oman, Pakistan, Croaţia, Islanda, 
Filipine, 10 noi membri UE (Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, 
Polonia, Slovacia, Slovenia). O parte dintre aceste ţări (China, India, Brazilia, rivalii 
SUA şi UE) sunt candidaţi potenţiali de a avansa în nucleul sistemului lume. Restul 
ţărilor,  cele în curs de dezvoltare, formează aşa-numita periferie [210:26]. Ierar-
hizarea propusă de McPhail este amendată în diferite cercetări ulterioare. Astfel, 
potrivit unor cercetători ruşi, nucleul sistemului-lume actual este determinat de 
trei centre – SUA şi Canada; Europa de Vest; Japonia. Semiperiferia este constituită 
din Rusia, ţările CSI, China, unele ţări europene estice, iar periferia – din ţările în 
curs de dezvoltare asiatice, latinoamericane şi africane [411].

Aceste trei grupuri sau sectoare de state-naţiune, potrivit teoriei sistemu-
lui-lume, au grade diferite de interacţiune economică, politică, culturală, teh-
nică, pe pieţele de muncă, capital şi persoane fizice etc. Interacţiuni similare 
sunt atestate şi în câmpul comunicării, afirmă McPhail. Tehnologia mass-media 
(hardware) şi programele audiovizuale (software) din ţările-nucleu domină ce-
lelalte zone, mai intens – regiunile periferice şi într-o măsură mai mică – cele de 
la  semiperiferie [210:25].

Schimbul internaţional de informaţii, examinat din perspectivele teoriei 
lui Wallerstein, are două implicaţii în stabilirea dependenţei comunicaţionale 
a periferiei de mediile din ţările din nucleul sistemului. Prima constă în faptul 
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că ţările industrializate occidentale sunt producătoare şi distribuitoare de ştiri 
internaţionale. În contrast, ţările periferice sunt pe poziţia de consumatoare şi, 
în final, sunt dependente de informaţia oferită de ţările-nucleu ale sistemului 
[210:29-30]. În acest caz constatăm afinităţile teoriei sistem-lume cu concepţiile 
privind imperialismul cultural şi (sau) cel structural, teoria dependenţei şi cea 
a colonialismului electronic. Pe de altă parte, actualmente, dependenţa remar-
cată depăşeşte cadrul relaţiilor istorice coloniale, dar şi divizarea propusă de 
Wallerstein. Lumea, potrivit pronosticurilor unor cercetări, după destrămarea 
URSS a redus din confruntarea Vest-Est (evenimentele din prima jumătate a 
deceniului al doilea al secolului XXI au răsturnat această supoziţie), epicentrul 
divergenţelor deplasându-se în noua construcţie geoeconomică: nordul indus-
trializat şi sudul subdezvoltat [411]. Anume pe aceste paliere se desfăşoară ac-
tualmente şi interacţiunea comunicaţională internaţională curentă: Nord-Nord, 
Nord-Sud, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Sud, Sud-Vest, Sud-Est, Vest-Est. Intensita-
tea acestor interacţiuni este diferită. Cercetarea empirică privind structura flu-
xului global de ştiri, oferite pentru ţările periferice de AFP, CNN, AP şi Reuters, 
efectuată în 2008, a confirmat acoperirea informaţională neuniformă a ţărilor 
[210:30]. 

Concepția privind „satul global”. Teoria „satului global” a derivat din abor-
darea istoriei sociale din perspectiva determinismului tehnic. Astfel, sociologul 
canadian Marshall McLuhan a examinat istoria civilizaţiei umane ca o succesiune 
de evoluţii, jalonate de avansarea mijloacelor de comunicare. În acest sens, el a 
distins trei perioade istorice. Prima, caracterizată de comunicarea orală (tradiția 
orală, cum o denumeşte McLuhan), a determinat crearea unei „societăţi închi-
se” în care trăieşte în armonie „cultura tribală a urechii”, instantanee şi circulară, 
mitică, lipsită de individualitate. Cea de-a doua corespunde etapei scrisului și 
a tiparului. Pe durata ei, echilibrul tribal a fost rupt, urechea fiind substituită 
de ochi care a încurajat gândirea cauzală, raţionalitatea şi comunicarea lineară 
a persoanelor. În cea de-a treia perioadă, denumită de McLuhan electronică, 
graţie mass-media extinse la scara întregii planete, fiecare om este implicat în 
problemele altora, la scara globală sunt reproduse raporturile proprii satului 
[117]. Astfel, s-a „copt” ideea „satului global” ca efect mondial al comunicării la 
scară internaţională în era electricităţii. 

Idea de „sat global” a fost enunţată pentru prima dată în lucrarea Under-
standing Media. The Extensions of Man (A înțelege Media. Extensiunea umană) 
editată în 1964. Ulterior, sociologul canadian a revenit la acest subiect în studiul 
War and Peace in the Global Village (Războiul și pacea în Satul Global), scrisă 
împreună cu Quentin Fiore în 1968.
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McLuhan a pronosticat că sub incidenţa tehnologiilor de comunicare elec-
tronice lumea „se comprimă” şi se transformă în ceea ce el a numit „the global 
village” („satul global”) [199]. Previziunea sa el a prezentat-o sub forma unui 
oximoron, asociind în mod paradoxal doi termeni („sat” şi „global”) vizibil con-
tradictorii. Alegerea noţiunii respective el a explicat-o astfel: „Satul global e desti-
nat pentru a conecta întreaga planetă cu legături intime şi personale” [207:20]. 

Satul global, în viziunea lui McLuhan, constituie o consecinţă a acţiunii 
mass-media în era electricităţii. Potrivit lui, mijloacele audiovizuale, în particular 
radiodifuziunea şi televiziunea, comprimă spaţiul şi timpul. Ele generează relaţii 
multiple, deosebite de raporturile liniare în cazul presei scrise. Iată cum le-a de-
scris McLuhan cu referinţă la impactul radiodifuziunii: „Restrânge lumea la di-
mensiunea unui sat şi creează un gust insesizabil sătean pentru bârfe, zvonuri 
şi atacuri personale” [207:275]. Fireşte, redimensionarea respectivă a lumii este 
una metaforică. Sociologul, în felul acesta, a dorit să ne sugereze că mediile elec-
tronice de comunicare, graţie vitezei mari de colectare a informaţiei şi a disemi-
nării ei momentane şi la distanţe mari, informează şi apropie oamenii indiferent 
de locul de trai. Astfel, mass-media, reflectând evenimentele de pe mapamond, 
reuşesc într-o anumită măsură să facă la scară globală ceea ce realizează la scară 
locală comunicarea orală – să coaguleze fiinţele umane. Cercetătorul mai suge-
rează că odată cu apusul Galaxiei Gutenberg, publicul trece din etapa individua-
lizării în cea a masificării.

„Satul global” al lui McLuhan se distinge prin câteva particularităţi: 1. Inten-
sificarea proceselor de comunicare care capătă un caracter de masă; 2. Sinteza 
mediilor de comunicare; 3. Globalizarea proceselor informaţionale şi de comu-
nicare. În viziunea sociologului canadian, „satul global” nu este ceva împlinit, 
ci o comunitatea ce urmează să vină. În acest sens sunt de reţinut previziunile 
privind apariţia unor reţele ce vor interconecta lumea la mare viteză (în fapt a 
prezis Internetul ce a apărut trei decenii mai târziu).

Mass-media electronice, informând rapid publicul despre evenimentele cu-
rente, îl face martor ocular şi coparticipant al acestora. Este concluzia la care a 
ajuns McLuhan, analizând comportamentul mediatic şi impactul social al acţiunii 
de comunicare. În această ordine de idei, el s-a referit la asasinarea şi funeraliile 
preşedintelui John Fitzgerald Kennedy (1917-1963), calificat de el într-un inter-
viu drept „primul preşedinte televizual” american şi, într-o măsură mai mare, a 
examinat prezenţele televizuale şi efectele războiului din Vietnam (1961-1975).

Abordând tematica războiului în studiul War and Peace in the Global Village 
(Războiul și Pacea în Satul Global), Marshall McLuhan opinează că Primul Război 
Mondial a fost unul „feroviar” în epoca industrializării şi creşterii oraşelor. Al 
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Doilea Război Mondial a fost caracterizat drept războiul „radiofonic”. În sprijinul 
acestei afirmaţii, el s-a referit la propaganda radiofonică a Germaniei naziste, 
dar şi la propaganda antifascistă a URSS, SUA, Marii Britanii etc. Savantul canadi-
an a invocat, de asemenea, începutul radiodifuziunii internaţionale, discursurile 
radiofonice ale preşedintelui Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), ţinute la 
gura căminului etc. Estimând operaţiunile militare din Vietnam, McLuhan afirma 
că e vorba de „primul război de televiziune” care a pus punct „dihotomiei între 
civil şi militar”. Publicul, scria el, participă la fiecare fază a războiului, iar princi-
palele acţiuni de luptă sunt chiar în casele americanilor [50; 206:132]. 

Contemporanii lui McLuhan, precum şi cercetătorii din generaţiile următoa-
re, au comentat diferit conceptul privind „satul global”. Sociologul britanic An-
thony Giddens nota: „Marshall McLuhan a fost mult mai perspicace decât ar fi 
putut sa-si imagineze. La fel ca într-un sat, toată lumea ştie cine ce este şi ce face 
şi puţine secrete pot fi păstrate pentru o perioadă lungă de timp” [128:51]. Cerce-
tătorul italian Roberto Mainardi a rezumat conceptul privind „satul global” astfel: 
„sistem de comunicare simultan şi intim totodată ca într-un sat” [187:43]. Pro-
fesorul suedez Karl Erik Rosengren, în contextul aplicării calculatorului în comu-
nicarea internaţională, a afirmat optimist: „Satul global” se naşte efectiv în ochii 
noştri” [272:213]. Un alt cercetător, Gianni di Giuseppe, afirmă în disonanţă că 
„satul global” a început să fie edificat odată cu inventarea telegrafului [125:39]. 

Savantul francez Tristan Mattelart, remarcând previziunea sociologului ca-
nadian, potrivit căreia mediile electronice constituie platforma care va uni po-
poarele lumii într-o comuniune globală, observă că sensul expresiei „sat global”, 
fiind foarte populară, în cele din urmă a fost denaturat. Filosoful canadian, scrie 
el, prin acest termen a dorit să marcheze civilizaţia din epoca electrică. Tristan 
Mattelart, susţinând teza lui McLuhan („Cu tehnologia electrică totul a suferit 
o schimbare totală”) [206:190], face următoarele precizări. Revoluţia electroni-
că restrânge lumea, o readuce la formele de interdependenţa colectivă, carac-
teristică civilizaţiei din epoca orală care, după inventarea tiparului, a suportat 
schimbări esenţiale – a apărut Galaxia Gutenberg. Apariţia mediilor electronice 
restructurează acest „sat global” [403].

Cercetătorul italian Carlo Gagliardi consideră că oximoronul lui McLuhan 
are dreptul la viaţă, deoarece noile mijloace de comunicare bazate pe electri-
citate elimină factorii de timp şi spaţiu şi produc mesaje noi [117]. McLuhan, în 
context, arăta că fiecare mijloc nou de informare produce un mesaj nou. Asta 
pentru că „mediul este mesajul” [207:30]. În această ordine de idei vom aminti 
că mesajele difuzate sunt construite în conformitate cu tipul noilor mijloace de 
informare care, în viziunea lui McLuhan, sunt „calde” (radio, cinema) şi „reci” 
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(tv, telefon) [207:42-43]. Dacă primele poartă mai mult caracterul monologului, 
deci, sunt unidirecţionale, nu necesită reaсţii, atunci cele din a doua categorie 
sunt construite în bază dialogului şi revendică implicare din partea beneficiaru-
lui de informaţie. Ideea de „sat global” are drept suport preponderent mediile 
„reci” de comunicare, fireşte, fără a le exclude pe cele „calde”.

Gagliardi, pe de altă parte, se întreabă în ce măsură „satul global” îşi 
menţine actualitatea în condiţiile globalizării care „lucrează pe mai multe ni-
veluri”: de la geopolitică la buget, de la social la cultural? Globalizarea, afirmă 
el, face ca ceea ce se întâmplă oriunde în lume să fie perceput ca şi cum s-ar 
întâmpla în preajma casei noastre, lângă noi [117]. Sociologul italian Maria 
Rosaria Ferrarese este sceptică, afirmând că lipsa unei sfere globale a discur-
sului public este una dintre marile probleme ale „satului global” [105:116]. 
De altă părere e cercetătoarea din România Adela Deliu care, relevând actu-
alitatea concepţiei despre „satul global”, remarca: „Multitudinea conexiuni-
lor care explică şi certifică fenomenul globalizării actuale a fost reliefată de 
Marshall McLuhan, cel care prin sintagma „satul global” („the global village”) 
vorbea de integrarea pieţelor, interdependenţa economică, interconectarea 
comunicaţională şi „probleme planetare” [80]. 

Scriitorul şi ziaristul italian Carlo Gubitosa consideră că actualmente, în 
era informatizării, se produce substituirea „satului global” cu „satul globalizat”. 
„Provocarea tehnologică a informaţiei globale, notează el, este de a dărâma „ba-
rierele arhitectonice” ce împiedică săracilor, analfabeţilor şi celor cu disabilităţi 
să-si exercite dreptul lor de cetăţean în „satul globalizat” [139:28]. Acesta, în vizi-
unea lui, cuprinde mai multe obstacole în calea comunicării pentru a deveni „sat 
global” şi anume: 1. analfabetizarea; 2. distribuirea inegală a resurselor energe-
tice (două miliarde de oameni nu au acces la energia electrică, prin urmare la 
„autostrada informaţională”); 3. lipsa infrastructurii (telefon, computer) (Africa, 
în totalitate, cuprinzând 12 la sută din populaţia Terrei, dispune de 2% din liniile 
de telefon, mai puţin decât întregul New York. Pe continent se află 2,5 milioa-
ne de calculatoare, în timp ce numai în Italia – opt milioane); 4. costurile mari 
pentru conectarea la internet; 5. cenzura, restricţiile de tot felul la informaţie în 
ţările din lumea a treia (Gubitosa aminteşte obligaţia fiecărui chinez din a doua 
jumătate a anilor 90 de a înştiinţa poliţia despre utilizarea poştei electronice); 6. 
viteza redusa a internetului; 7. multimedialitatea este nesolicitată din cauza lip-
sei conexiunilor de mare viteză la Internet şi a costurilor înalte; 8. monopolizarea 
pieţei informaţionale. Din motivele enumerate, concluzionează Gubitoza, satul 
nostru „nu va fi… global, dar un simplu sat globalizat ca şi societatea noastră, şi 
pieţele noastre…” [139:29-34].
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Noile tehnologii informaţionale, consideră o serie de cercetători, ne obligă 
să renunţăm la conceptul „satul global”, acesta fiind unul arhaic, un îndemn de 
a reveni la comunitatea tribală. Ei propun alte construcţii care sunt moderne şi 
corespund într-o măsură mai mare realităţilor comunicaţionale prezente şi vii-
toare. Potrivit cercetătorului american Robert S. Fortner,  „scena internaţională 
seamănă mai degrabă cu o metropolă globală (subl. ne aparţine – c.m.) decât cu 
un sat global” [apud: 34:290].

Savanţii italieni Olivi Bino şi Somalvico Bruno, opinând că în condiţiile 
revoluţiei digitale se atestă sfârşitul comunicării de masă, propun substituirea 
noţiunii de „sat global” cu termenul Babel electronic [243:233]. Acesta este pre-
zentat ca o nouă piaţă audiovizuală în care omul nu mai este restricţionat de 
dominaţia comunicării de masă şi a televiziunii publice sau private cu ofertele 
lor rigide, fără de alternative. Babel electronic oferă o gamă largă de servicii care 
se personalizează din ce în ce mai mult [243:239-240]. Autorii de referinţă relevă 
trecerea de la mass-media la individual media, ceea ce ar echivala cu „persona-
lizarea consumului tv” [243:241].

O altă alternativă conceptului de „sat global” o constituie ideea de Telepolis 
sau Oraș virtual în condiţiile telematicii care formează Noua Agoră planetară 
[187:102-103]. „Telepolis-ul, scrie Roberto Mainardi, consimte un melanj mare 
de culturi şi o internaţionalizare a mediului domestic. Afluxul de medii de comu-
nicare, migraţia, turismul tind să facă flexibile şi permeabile multe frontiere ale 
societăţilor şi culturilor”. Totodată, afirmă el, nu există premise pentru omogeni-
zarea culturală. „Dimpotrivă, scrie Mainardi, posibilitatea de a proiecta şi a crea 
pieţe şi străzi telematice este oferită tuturor cartierelor, mici şi mari” [187:108].

Politologul şi sociologul american, cunoscutul om de stat de origine polone-
ză, Zbigniew Brzezinski, în lucrarea Between Two Age: America’s Role in the Tec-
netronic Era (Între două epoci: rolul Americii în era tehnetronică) (1970), scria că 
sub incidenţa globală a tehnologiilor informaţionale, în particular a computere-
lor şi comunicaţiilor, s-a creat o realitate socială nouă – societatea tehnetronică 
(denumirea a fost alternativă pentru societatea postindustrială a lui Daniel Bell). 
„Noua realitate, însă, nu va fi un „sat global”, cu ingredientele proprii satului 
primitiv (stabilitate personală, intimitate interpersonală, tradiţii etc.), a precizat 
Brzezinski, ci – „global city” („oraşul global”) – tumultuos, agitat şi interdepen-
dent prin diferite reţele ce substituie intimitatea „satului global” [46:13]. 

„Intensificarea implicării omului în afacerile globale, mai nota el, este re-
flectată, fără îndoială, în schimbarea caracterului a ceea ce a fost considerat 
până acum ştiri locale. Televiziunea s-a alăturat ziarelor în extinderea orizon-
turilor imediate ale privitorului sau cititorului la punctul în care „local” înseam-
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nă din ce în ce mai mult „naţional” şi „mondial” [46:13]. Brzezinski sublinia 
că imunitatea fizică şi morală faţă de evenimentele „străine” nu poate să fie 
menţinută foarte eficient în situaţiile în care există o conştientizare tot mai mare 
a interdependenţei globale şi a pătrunderii electronice în casă a evenimentelor 
globale” [46:13-14]. 

Poziţia lui Brzezinski a fost susţinută, în special, de Manuel Castells. „Oraşul 
global”, potrivit lui Manuel Castells, nu este un loc, ci un proces. Un proces me-
diat de anumite centre locale de producţie, consum şi servicii avansate, interco-
nectate la o reţea globală de fluxuri informaţionale [55:445; 287]. Cu altă ocazie, 
exprimându-şi dezacordul cu afirmaţiile că New York şi Londra în societatea în 
reţea ar putea fi considerate oraşe globale, el preciza: „Oraşul global” este (...) o 
formă pe care spaţiul şi-l poate asuma şi nu un atribut distinctiv al unor centre 
urbane, deşi unele metropole, fără îndoială, joacă în această reţea roluri proe-
minente decât altele” [54:58]. Manuel Castells, pornind de la Internet, vorbeşte 
chiar despre „mega-oras” [55:464]. Acesta este conectat global şi deconectat 
local, fizic şi social. Din acest considerent, scrie Casstells, mega-oraşul devine o 
noua formă urbană [55:466].

În contextul doctrinei despre „satul global” amintim şi viziunea separată a 
filosofului american Alvin Toffler. Potrivit lui, civilizaţia în era informaţională se de-
masifică şi se atomizează. Oamenii, regăsindu-se în faţa calculatorului, în intimita-
tea propriului cămin, formează o entitate nouă pe care el o denumeşte „casa elec-
tronică” [314:45]. Acest punct de vedere nu s-a bucurat de popularitate, unii cer-
cetători calificând „casa electronică” ca o tentativă de „refeudalizare” [393:533]. 

„O generaţie în urmă, Marshall McLuhan a popularizat ideea că televiziunea 
a creat „satul global”, scria Ben H. Bagdikian. Popoarele lumii, nefiind separate 
de limbi şi culturi diferite, vor fi trase împreună în universalitatea de imagini. 
Conceptul implica o eră mai paşnică, fructuoasă în relaţiile umane empatice la 
nivel mondial”. Acest model, constata Bagdikian, este, însă, al sec. XX. Modelul 
sec. XXI riscă să fie construit nu în coordonatele „satului global” umanist, ci, afir-
ma el, în cele comerciale Coca-Cola şi Liggett&Myers, a organismelor sângeroase 
şi exploziilor, a risipei şi socializării lumii prin violenţă [120:13-14]. În asonanţă 
cu aserţiunile lui Bagdikian sunt şi estimările „satului global” ce aparţin cercetă-
torului francez Thierry Vedel. Referindu-se, în anul 2001, la capacităţile limitate 
ale planetei de a accesa fluxul informaţional internaţional, el nota: „Formula 
este seducătoare, dar departe de realitate” [35:111], 

Diversitatea de opţiuni ştiinţifice asupra ceea ce McLuhan a numit „sat glo-
bal” confirmă fenomenul propriu-zis. „Comprimarea” lumii se produce inclusiv 
sub incidenţa comunicării internaţionale, desfăşurate în spiritul fluxului liber 
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informaţional. Acest proces în era societăţii informaţionale prinde vigoare şi, ne-
îndoielnic, are perspective. Că va fi un „sat” sau un „oraş global”, nu contează. 
Interdependenţa stabilită pe acest parcurs sudează lumea şi, în final, trebuie s-o 
facă mai prietenoasă pentru fiecare om în parte şi civilizaţia umană în întregime.

Teoria despre societatea informațională. Doctrina despre societatea 
informaţională explică şi jalonează perspectivele sociale în era tehnologiilor 
informaţionale. Termenul propriu-zis a fost lansat la sfârşitul anilor 60 de profe-
sorul nipon Yu. Hayashi de la Institutul Tehnologic din Tokio [393:753]. Substanţa 
acesteia a generat din paradigma societăţii postindustriale. Autorii ei, socio-
logul francez Alain Tourraine, în studiul La société post-industrielle: naissance 
d'une société (Societatea postindustrială: nașterea unei societăți) (1969), şi so-
ciologul american Daniel Bell, în studiul The coming of post-industrial society 
(Realizarea unei societăți postindustriale) (1973), au elaborat modelul societăţii 
postindustriale şi au argumentat componentele ei principale. Acestea, în for-
mula lui Zbigniew Brzezinski, sunt: (1) crearea unei economii de servicii; (2) 
proeminenţa clasei profesional-tehnice; (3) centrarea pe cunoştinţele teoretice 
ca sursă de inovare şi elaborare a politicilor în societate; (4) posibilitatea de 
autosustenabilitate în creşterea tehnologică; (5) crearea noilor „tehnologii in-
telectuale” [46:12].

Cercetătorii italieni Adam Arvidsson şi Alessandro Delfanti, la rândul lor, au 
accentuat şi alte dimensiuni ale societăţii informaţionale descrise de Tourrai-
ne şi Bell: (1) reducerea ponderii economice a producţiei materiale executate 
în industrie şi consolidarea economiei informaţiei şi a serviciilor; (2) acordarea 
de prioritate cunoaşterii faţă de producţie, în particular, conceperea cercetării 
ştiinţifice ca motor al dezvoltării economice şi sociale (potrivit lui Tourraine, soci-
etatea informaţională se mai caracterizează prin industrializarea culturii şi pune-
rea ei în circuitul economic); (3) substituirea vechii birocraţii de către putere cu 
birocraţia şi tehnica nouă, digitalizată care e lipsită de interese politice [12:37].

Manuel Castells, referindu-se la teoria clasică a post-industrialismului, a re-
levat următoarele însemne specifice societăţii informaţionale:

generarea de cunoştinţe în urma prelucrării informaţiilor în toate dome-1. 
niile de activitate ca sursă de productivitate şi creştere economică;

trecerea de la producţia de bunuri la livrarea de servicii;2. 
sporirea vertiginoasă a numărului de locuri de muncă din sfera serviciilor 3. 

în condiţiile declinului ireversibil al locurilor de muncă în industrie şi agricultură;
conversiunea posturilor managerial şi profesional-tehnice, bazate pe ad-4. 

ministrarea unui volum mare de informaţii şi cunoştinţe în calitate de nucleul 
noii economii [57:218-29]. 
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Regândirea ulterioară a conceptului şi caracteristicilor societăţii postin-
dustriale a condus la fundamentarea teoretică a doctrinei privind societatea 
informaţională. Iniţial, în diferite arealuri ştiinţifice pentru fixarea fenomenului 
respectiv se foloseau noţiuni diferite. De exemplu, Zbigniew Brzezinski, în stu-
diul citat Between Two Age: America’s Role in the Tecnetronic Era, opta pentru 
noţiunea de societate tehnetronică. „Termenul „post¬industrial” este folosit de 
Daniel Bell căruia îi aparţine o mare parte din gândirea de pionierat pe această 
temă, scria el. Cu toate acestea, eu prefer să utilizez neologismul „technetronic”, 
pentru că transmite mai direct caracterul principalelor impulsuri de schimbare 
în timpul nostru” [46:10]. Aceste impulsuri erau date de tehnologiile electronice, 
în particular, de computere şi comunicaţii, de cunoştinţele ştiinţifice şi tehnice 
care acopereau toate sferele vieţii. „Dependenţa de aceste noi tehnici de calcul 
şi de comunicare sporeşte importanţa socială a inteligenţei umane şi relevanţa 
imediată a învăţării, menţiona Brzezinski. Necesitatea de a integra schimbările 
sociale este sporită de capacitatea de a descifra modelele de schimbare, aces-
tea, la rândul lor, sporesc importanţa ipotezelor de bază privind natura omului şi 
dorinţa de o formă una sau altă organizare socială” [46:10].

În 1978, în circuitul ştiinţific a fost pusă noţiunea de telematică pentru de-
semnarea interpătrunderii crescânde a computerului şi telecomunicaţiilor. Ter-
menul a fost creat prin îmbinarea a două cuvinte (telecomunicaţii şi informatică) 
de funcţionarii francezi, Simon Nora şi Alain Minc, care realizau, la comanda 
autorităţilor, un studiu privind informatizarea societăţii franceze. Tot ei au pledat 
pentru crearea unei „agore informaţionale”, aidoma agorei antice elene care să 
asigure libertatea la exprimare [138:228].

În anii 80, teoria societăţii informaţionale prinde vigoare şi, treptat, în anii 
90 elimină din circuitul ştiinţific noţiunea de societate postindustrială. Sociolo-
gul japonez E. Masuda a fost primul care a arătat că societatea postindustrială, în 
fapt, este o societate informaţională. Concepţia lui completă privind societatea 
informaţională, potrivit cercetătorului ucrainean Valerii Ivanov, a fost expusă în 
1980. Potrivit lui Masuda, fundamentul noii societăţi va fi constituit din tehno-
logia computerizată, funcţia căreia va consta în substituirea sau fortificarea re-
levantă a muncii intelectuale a omului. Principalele caracteristici ale societăţii 
informaţionale, în viziunea lui, sunt: globalismul, ieşirea omenirii la nivelul 
conştiinţei cosmice, simbioza omului şi naturii, trecerea umanităţii la existenţa 
în spaţiul informaţional global [393:755].

Alvin Toffler, abordând acelaşi subiect, în particular, a reevaluat rolul mediilor 
de comunicare în societatea informaţională. Constatând numărul crescând de ser-
vicii de radio şi televiziune, aplicarea sateliţilor şi circuitelor prin cablu, el a relevat 
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că mediile de comunicare asigură în mod simultan diversitatea, fragmentarea şi 
personalizarea din următoarele raţiuni [138:229-230]:

a) mass-media încetează să răspândească influenţa lor şi încep a ceda cota 
lor de putere;

b) publicul media nu mai este o masă eterogenă şi nedistinctă, el se împarte 
în grupuri mici şi compacte;

c) procesul de segmentare a publicului în grupuri, marcat de turbulenţe 
individuale, nu vizează numai audienţa, ci şi viaţa socială complexă;

d) mass-media produce demasificarea publicului, precum şi a celorlalte 
pieţe (de bunuri etc.).

Pornind de la aceste considerente, Toffler, în expunerea lui Carlo Grassi, 
a conchis: „Demasificarea civilităţii pe care mass-media o reflectă şi o intensi-
fică simultan, poartă cu sine o creştere enormă a cantităţii informaţiei supusă 
schimbului reciproc. Acest fenomen explică de ce societatea a devenit o socie-
tate informaţională” [apud: 138:230]. 

Societatea informaţională, creată sub incidenţa revoluţiei tehnologice, dis-
pune, potrivit sociologului britanic Frank Webster, de cinci dimensiuni: tehno-
logică; economică; ocupaţională; spaţială şi culturală. Din punct de vedere teh-
nologic, societatea informaţională constituie corpul social ce aplică tehnologiile 
informaţionale moderne în toate domeniile vieţii. Din punct de vedere economic, 
societatea informaţională se bazează pe activităţile economice informaţionale – 
industria informaţională ce cuprinde produse şi servicii informaţionale. Din punct 
de vedere ocupaţional, societatea informaţională atestă un procent important de 
salariaţi în domeniul tehnologiilor informaţionale. Din punct de vedere spaţial, 
conexiunea se efectuează prin reţele informaţionale (calculator). Din punct de 
vedere cultural, societatea informaţională însemnează producerea şi răspândirea 
valorilor spirituale în baza tehnologiilor informaţionale [376:14].

Abordând acelaşi subiect, cercetătoarea din România, Narcisa Isăilă, consi-
deră că societatea informaţională are următorii parametri:

- economic, caracterizat prin dezvoltarea economiei digitale şi a economi-
ei bazate pe cunoaştere care au lansat afaceri electronice (vânzări şi plăţi) în 
condiţii de securitate mult îmbunătăţită de-a lungul anilor, dar şi instruire prin 
intermediul Internetului (e-learning) în condiţii de cost redus şi acces rapid la 
resurse educaţionale, indiferent de timp şi loc;

- tehnologic, reprezentat de infrastructura dezvoltată pentru asigurarea 
accesului la informaţii, comunicare, posibilitatea derulării tranzacţiilor, partaja-
rea de aplicaţii şi acces la diferite servicii specifice societăţii informaţionale;

- educațional, care prin intermediul Internetului a permis dezvoltarea de 
competenţe digitale la nivel de utilizator cu efecte pozitive în procesul de pre-
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dare-învăţare-evaluare; folosirea soluţiilor informatizate în acest domeniu ge-
nerează efecte pozitive asupra întregii societăţi; 

- social, în care accentul este pus pe asigurarea unui nivel superior al cali-
tăţii vieţii; 

- politico-administrativ, în care guvernarea electronică, bazată pe digitizare 
şi utilizarea unor tehnici de management al informaţiei, are drept scop creşterea 
gradului de participare politică a cetăţenilor şi eficientizarea aparatului adminis-
trativ;

- cultural,  care prin interacţiunea cultură-tehnologie a permis crearea unor 
centre multimedia şi biblioteci virtuale;

- juridic, bazat pe legislaţia specifică unei societăţi informaţionale [166:20].
Lista de dimensiuni ale societăţii informaţionale este incompletă, deoare-

ce în ea lipseşte în mod expres dimensiunea ei comunicațională. Osatura sau 
substanţa noii societăţi este constituită anume din comunicarea desfăşurată 
pe platforma convergentă a tehnologiilor informaţionale de comunicare (TIC) 
şi mass-media, tradiţionale şi noi. Această dimensiune rezultă convingător din 
teoria societății în rețea (network society).

Autorul teoriei societății în rețea (network society), Manuel Castel-
ls, în studiul său fundamental The Rise of the Network Society (Creșterea 
societății în rețea) (1996), primul volum al trilogiei The Information Age 
(Era Informaţiei), nota: „Societatea în reţea” nu epuizează toată substanţa 
„societăţii informaţionale” [57:21]. Această aserţiune, în opinia noastră, venea 
să sugereze cel puţin două lucruri: a) noţiunile date nu sunt identice, societatea 
informaţională fiind un fenomen mai complex decât societatea în reţea, şi b) 
societatea în reţea, generată către sfârşitul secolului trecut de noile tehnologii 
informaţionale şi de transformarea cunoaşterii/cunoştinţelor în factor de pro-
gres social, economic şi cultural, reprezintă osatura societăţii informaţionale. 
Utilizarea conceptului  „societatea în reţea”, a explicat Castells, a fost determi-
nată de însăşi structurarea în bază de reţea a societăţii informaţionale. Reţele, 
nota el, constituind noua morfologie socială a societăţilor noastre, modifică 
substanţial funcţionarea şi rezultatele în procesele de producţie, experienţa, 
puterea şi cultura. Omniprezenţa reţelelor în era informaţională face ca „pute-
rea fluxurilor” să prevaleze asupra „fluxurilor de putere” [57:500]. 

Reţeaua, în viziunea lui Castells, reprezintă un set de noduri interconectate. 
La rândul lui, nodul este punctul în care o curbă se intersectează. Caracteristica 
nodului este determinată de natura reţelei. Entităţile bancare globale şi naţionale 
sunt nodurile în reţele financiare, exemplifică sociologul, comisarii europeni – 
în reţeaua politică a Uniunii Europene. Sistemele de televiziune, studiourile de 
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divertisment, echipele de ştiri şi dispozitivele mobile de producere, transmisie, 
precum şi de recepţionare a semnalelor formează reţeaua globală a noilor media 
în era informaţională. Intensitatea şi frecvenţa de interacţiune între două puncte 
este determinată de apartenenţa la nodurile unei singure reţele. Reţelele sunt 
structuri deschise, capabile să se extindă fără limite, să integreze noi noduri atâta 
timp, cât acestea sunt în măsură să comunice în cadrul reţelei [57:501].

Reţelele sunt instrumente adecvate pentru o economie capitalistă bazată 
pe inovare, globalizare şi descentralizare; pentru muncă, lucrători şi firmele ba-
zate pe flexibilitate şi adaptabilitate; pentru un sistem politic orientat spre pre-
lucrarea instantanee de noi valori şi stări publice; pentru o cultură în construcţie 
şi reconstrucţie fără sfârşit; pentru o organizare socială care vizează suprimarea 
de spaţiu şi anihilarea timpului. Noua economie este organizată în jurul reţelelor 
globale de capital, management şi informare, iar accesul la tehnologie know-
how se află la rădăcinile de productivitate şi competitivitate.

Societatea în reţea, în diferitele sale expresii instituţionale, constată Cas-
tells, este, „deocamdată, o societate capitalistă”. În plus, pentru prima dată în 
istorie, modul de producţie capitalist dimensionează relaţiile sociale pe întrea-
ga planetă. Dar acest brand de capitalism este profund diferit de predecesorii 
lui istorici. El are două caracteristici distincte fundamentale: este global şi este 
structurat, în mare măsură, în jurul unei reţele de fluxuri financiare [57:502]. 
Din aceste reţele, capitalul este investit, la nivel global, în toate sectoarele de 
activitate: industrială, de informare, de afaceri, mass-media, servicii, producţie 
agricolă, sănătate, educaţie, tehnologii, transport, comerţ, turism, cultură, me-
diu, management, imobiliare, de război, religie, divertisment şi sport [57:503]. 
Potrivit lui Castells, reţele devin dominante atunci când ne referim la dimensi-
unea socială. În „spaţiul fluxurilor” circulă cunoştinţele, competenţele, banii şi 
persoanele. Aceste reţele sunt deschise, în ele hotarele contează mai puţin. 

Societatea în reţea, determinată de revoluţia tehnologiilor informaţionale 
şi restructurarea capitalistă, concluzionează Castells în The Power of Identi-
ty (Puterea identității), volumul al doilea al trilogiei The Information Age (Era 
Informației) (1997), se caracterizează prin „globalizarea activităţii economice 
strategice; forma de organizare în reţea; flexibilitatea, nesiguranţa şi individu-
alizarea muncii; cultura virtualităţii reale construită de un sistem media univer-
sal, interconectat şi diversificat şi de transformarea fundamentelor materiale ale 
vieţii, ale spaţiului şi timpului, prin instituirea unui spaţiu de fluxuri şi de timp 
care constituie o expresie a activităţii elitelor dominante” [53:1]. 

Esenţialmente, societatea în reţea reprezintă, subliniază Castells, „o nouă 
ordine socială” şi o „schimbare calitativă a experienţei umane” [57:508]. 
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Această experienţă vizează, în mod special, cultura care, în opinia lui, este for-
mată din „procese de comunicare” [57:403]. Castells susţine că în societatea 
în reţea se schimbă raporturile între cultură şi natură – domeniu care relevă 
condiţiile fundamentale ale existenţei umane. În context, el aminteşte că pri-
mul model de relaţii între cultură şi natură a fost caracterizat de dominația 
milenară a naturii asupra culturii. Al doilea model a fost stabilit la începutul 
epocii moderne şi a fost asociat cu revoluţia industrială şi cu triumful raţiunii. 
El s-a deosebit prin dominaţia naturii prin cultură. În prezent e în derulare o 
nouă etapă în care cultura se referă la cultură, iar natura e concepută ca o for-
mă culturală ideală. Aşa se întâmplă datorită convergenţei evoluţiei istorice şi 
tehnologice în vigoare şi transformării informaţiei în cheia organizării sociale, 
acestea fiind sudate prin şi de fluxurile de mesaje şi imagini distribuite între 
reţele [57:508]. 

Castells a formalizat importanţa economică, politică, socială şi culturală a 
informaţiei în societatea în transformare. Spre deosebire de societatea indus-
trială, în care puterea economică şi politică au fost determinate de producerea 
bunurilor materiale, în societatea informaţională puterea este înglobată în bu-
nurile informaţionale. Tocmai din aceste considerente el a vorbit despre capita-
lismul informaţional [376:97].

Societatea în reţea, prefigurată în ultimul pătrar al secolului trecut, a fost 
generată şi, concomitent, a pus în valoare potenţialul ei comunicaţional glo-
bal. În acest sens, Manuel Castells a relevat că nucleul transformării sociale şi 
al edificării societăţii informaţionale se regăseşte în paradigma tehnologică a 
informaţiei, mai exact a internetului ca reţea [55:74]. 

În anii 90, „ideologia californiană”, animată în cadrul Conferinţei TED (Tech-
nology, Entertainment and Design) de Kevin Kelly, Nicholas Negroponte, Stewart 
Brand şi Chris Anderson, reuniţi în jurul revistei WIRED (1993) din California, a 
estimat răspândirea internetului ca stimulent al accesului la informaţie, factor 
de eliminare a barierelor între consumatori şi producători, salariaţi şi angajatori, 
stat şi cetăţeni. Fluxul liber de informaţie de pe platforma internetului, în opinia 
acestui curent ştiinţific, va asigura o democratizare puternică a politicii, micile 
întreprinderi hi-tech îşi vor spori flexibilitatea şi eficienţa, iar mediile digitale - 
activismul şi libertăţile sociale.

Societatea în reţea, ca abordare particulară a societăţii informaţionale, 
descrie mai multe mecanisme ale comunicării internaţionale care, în era inter-
netului, devine omniprezentă, multidirecţională, personalizată. Comunicarea 
internaţională în societatea în reţea este animată atât de instituţii oficiale şi ne-
guvernamentale, cât şi de orice beneficiar al internetului. Mesajul local, pus în 
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circuitul de pe net, poate căpăta rezonanţă naţională/transnaţională/mondială 
şi invers, mesajul global obţine proiecţie şi reacţie locală.

Concluzii. Teoriile comunicării internaţionale, grosso modo, tratează priori-
tar două probleme cardinale: fluxul liber informaţional şi impactul tehnologiilor 
de comunicare asupra schimbului mondial de informaţii. În primul caz a fost fun-
damentată, pe de o parte, doctrina privind libera circulaţie a informaţiei peste 
hotarele naţionale, iar pe de alta – au fost examinate consecinţele implementării 
doctrinei de referinţă, acestea fiind reflectate în teoriile despre imperialismul 
cultural (Herbert Schiller), colonialismul electronic (Thomas McPfail), imperialis-
mul media (Oliver Boyd-Brand) şi imperialismul structural (Johan Galtung). 

În cel de-al doilea caz, cercetarea impactului tehnologiilor de comunicare 
asupra schimbului mondial de informaţii a generat un alt set de teorii concluden-
te. În această ordine de idei înscriem concepţiile privind satul global (Marshall 
McLuhan), societatea informațională (Alvin Toffler), societatea în rețea (Manuel 
Castells) etc. 

Teoriile de referinţă, în ansamblu, ne permit să definim comunicarea 
internaţională actuală drept un demers comunicațional multimedial, complex 
și contradictoriu, realizat de diverși actanți ai relațiilor internaționale, prin mij-
locirea fluxului liber informațional în condițiile globalizării/glocalizării. În atare 
mod, comunicarea internațională este axată pe atingerea unui obiectiv dual: 
înțelegerea și pacea internațională, pe de o parte, și competiția loială (confrun-
tarea hibrid) a actorilor de pe arena mondială, pe de altă parte.
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Capitolul IV. COMUNICAREA INTERNAȚIONALĂ: 
ABORDĂRI PRAGMATICE

În prima jumătate a anilor 70, omenirea s-a confruntat cu necesitatea de 
a reevalua raporturile politice, economice, sociale, culturale dintre ţări şi a ela-
bora o nouă paradigmă de dezvoltare a relaţiilor internaţionale. Iniţiatorii ei 
au devenit ţările foste colonii care, după cel de-al Doilea Război Mondial, şi-
au dobândit independenţa de stat, formând lumea a treia şi constituind (1961) 
Mişcarea de Nealiniere ca organizaţie interguvernamentală. În 1973, mişcarea 
de referinţă, s-a pronunţat, în cadrul conferinţei din Algeria, în favoarea Noii 
Ordini Economice Mondiale. În luna mai 1974, Adunarea Generală a ONU a 
adoptat Declaraţia privind Stabilirea Noii Ordini Economice Mondiale. În felul 
acesta, ONU a denunţat vechea ordine, caracterizată de inegalitate, dominaţie, 
dependenţă, interese înguste şi segmentare în urma cărora aveau de suferit, în 
primul rând, ţările din lumea a treia. Pe acest obiectiv fundamental de instituire 
a Noii Ordini Economice Mondiale a fost axată Comisia Brandt, formată în 1978 
din experţi independenţi din 17 state în frunte cu fostul cancelar german Willy 
Brandt – de aici şi denumirea comisiei şi a raportului [297:123]. 

Raportul Brandt, intitulat „Nord-Sud. Un program de supravieţuire”, elabo-
rat sub auspiciul ONU între anii 1978-1980, a cuprins o analiză amplă a unui spec-
tru larg de probleme: globalizarea, dezvoltarea economică a Nordului şi Sudului, 
inclusiv industrializarea, comerţul, finanţele, asigurarea cu alimente, problemele 
demografice, climatice etc. Drept consecinţă a fost constatată „marea prăpastie” 
între Nord şi Sud în dezvoltarea umană. Autorii raportului au recomandat politici 
şi acţiuni privind eradicarea sărăciei, ameliorarea sistemului de sănătate, asigura-
rea cu spaţiu locativ, fortificarea sistemului de educaţie etc. [297:123]. Evaluând 
impactul internaţional al raportului, sociologul american Immanuel Wallerstein 
l-a apreciat drept „testament central al liberalismului kantian şi iluminist” ce afir-
mă „valorile egalităţii, justiţiei şi responsabilităţii globale” [374:103].

E de remarcat că la începutul anilor 80, sub egida ONU au mai activat două 
comisii de acest fel: Comisia Palme – pentru examinarea problemelor de secu-
ritate internaţională (1980-1982) (Olof Palme în acea perioadă – prim-ministru 
suedez în două mandate), şi Comisia Brundtland, preocupată, între anii 1984 şi 
1987, de studierea problemelor protecţiei mediului ambiant la scară mondială 
(Gro Harlem Brundtland – preşedintele comisiei) [297:124-129].

În contextul acestor provocări generale, între anii 1977-1980 a fost iniţiată, 
de asemenea, examinarea aprofundată a caracterului, vectorilor şi perspecti-
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velor comunicării internaţionale. În acest scop a fost creată Comisia MacBride. 
Pe durata mandatului ei a avut loc cea mai de amploare dezbatere pe pro-
blemele mass-media la scară mondială în care au fost antrenate multe ţări, 
indiferent de statutul lor pe arena mondială. Ea a intrat în istorie ca Marea 
Dezbatere Media.

Lansarea Marii Dezbateri Media. Oportunitatea reconsiderării paradigmei 
de comunicare internaţională, bazată pe libera circulaţie a informaţiei, s-a prefi-
gurat la începutul anilor 70 ai secolului trecut. Atunci, mai mulţi lideri din ţările 
lumii a treia au semnalat dezechilibrul în schimbul informaţional internaţional: 
între Nord şi Sud. În această ordine de idei, unul dintre ei, Mustapha Masmoudi, 
ministrul de atunci al informaţiilor din Tunisia, în articolul său The New World 
Information Order (Noua Ordine Mondială a Informării), a relevat următoarele 
puncte vulnerabile în schimbul internaţional de informaţii:

dezechilibrul cantitativ în schimbul de informaţie Nord-Sud (80 la sută 1. 
dintre ştirile difuzate în ţările sudice reprezintă emanările agenţiilor de presă din 
statele nordice, dintre care 20-30 la sută sunt ştirile despre realităţile din ţările 
în curs de dezvoltare);

inegalitatea resurselor informaţionale (cele mai puternice agenţii de pre-2. 
să sunt de origine nordică, în ţările în curs de dezvoltare există doar o singură 
agenţie de ştiri, distribuirea frecvenţelor radio este dezechilibrată, 45 la sută din 
ţările în curs de dezvoltare nu dispun de televiziuni naţionale);

hegemonia mediilor din Nord, în special din Vest, care exercită controlul 3. 
asupra fluxului de informaţie;

lipsa informaţiei în circuitul internaţional despre realităţile din ţările în 4. 
curs de dezvoltare;

menţinerea erei colonialismului în domeniul comunicării;5. 
influenţa Nordului asupra dezvoltării economice, sociale, culturale a Su-6. 

dului;
cadrul legal ineficient (lipsa actelor normative de stabilire a corelaţiei 7. 

dintre drepturile individuale şi cele comunitare, dintre libertatea informaţiei şi 
libertatea de a informa, accesul la sursele de informaţie, obligaţia de a rectifica 
ştirile ce distorsionează realitatea, lipsa actelor de deontologie profesională);

dezechilibrul în protejarea drepturilor de autor, alocarea de frecvenţe 8. 
radio, utilizarea telecomunicaţiilor [379:14-18].

Concluziile lui Mustapha Masmoudi au fost confirmate de rezultate-
le investigaţiilor efectuate de un şir de cercetători ai fenomenelor din câmpul 
comunicării internaţionale. Astfel, cercetătorii finlandezi, Kaarle Nordenstreng 
şi Tapio Varis, studiind la solicitarea UNESCO piaţa televizuală mondială, au 



102

menţionat caracterul unidirecţional al fluxului liber informaţional („one-way 
flow of communication”) [234]. Acelaşi fenomen a fost atestat de profesorul 
indian Achal Mehra [216:51]. Savantul olandez Jaap van Ginneken a afirmat că în 
anii 70-80, schimbul mondial de ştiri şi imagini era dominat de Nord [129:138], 
iar cercetătorii sud-africani Lucky Madikiza şi Elirea Bornman au formulat opinia 
că dezechilibrul informaţional pune în pericol independenţa politică şi suverani-
tatea naţională a ţărilor în curs de dezvoltare [185].

Aserţiunile prezentate au avut în temei multiple date empirice din perioada 
respectivă. Achal Mehra, invocându-le, le prefaţa cu următoarea estimare: în 
timp ce peste 73 la sută din populaţia lumii revin ţărilor în curs de dezvoltare şi, 
respectiv, circa 27 – ţărilor dezvoltate, resursele mediatice din dotare sunt invers 
proporţionale (excepţie a fost filmul de lung metraj, unde ţărilor în curs de dez-
voltare le-a revenit cota de 52 la sută) [216:52-3]. Întru confirmare, el s-a referit 
la mai multe date statistice ce reflectau situaţia media de la sfârşitul anilor 70: 

în 1979, 4660 sau 56,7 % din cotidiene erau editate în ţările dezvoltate, iar •	
3580 sau 43,4 % – în ţările în curs de dezvoltare;
ţările dezvoltate deţin două treimi din emiţătoarele radio şi 80,7% din re-•	
ceptoarele radio din lume, 95 la sută din emiţătoarele de televiziune şi 87 % 
din televizoare; ţărilor în curs de dezvoltare le revine, astfel, o treime dintre 
emiţătoarele radio şi ceva mai puţin de 20 la sută din receptoarele radio, ele 
dispun de 5 la sută din emiţătoarele de televiziune şi 13 % din televizoare;
80,1 la sută din titlurile de carte au fost editate în ţările dezvoltate şi 19,9% •	
– în ţările în curs de dezvoltare;
dacă la o mie de locuitori din ţările dezvoltate revin 817 aparate de radio, •	
393 de televizoare, atunci în ţările în curs de dezvoltare indicatorii respec-
tivi au constituit 98 şi 30;
în 1974, doar cinci ţări (China, Coreea de Nord, Vietnamul de Nord, Albania •	
şi Mongolia) nu importau programe televizuale americane (SUA, anual, difu-
za programe de televiziune cu un volum de 150000 de ore, Marea Britanie şi 
Franţa – câte 20 de mii de ore, iar Germania de Vest – şase mii de ore);
circa 40 de ţări în curs de dezvoltare importau între 50 şi 80 la sută de pro-•	
grame de televiziune, iar 20 de ţări – între 20 şi 50 la sută;
piaţa internaţională de radio era dominată de ţările lumii întâi şi a doua •	
(URSS emitea, săptămânal, 2100 de ore de programe radio în 80 de limbi, 
SUA – respectiv 1924 de ore în 46 de limbi, Germania de Vest – 785 şi 37, 
Marea Britanie – 743 şi 38, Franţa – 394 şi şase, China 1304 şi 43, Egipt – 
644 şi 30, Taiwan – 633 şi 17, India – 388 şi 25, Cuba – 410 de ore în opt 
limbi [216:52-80].
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UNESCO, luând în calcul discrepanţele cantitative substanţiale dintre ţările 
lumii în dotarea cu mijloace de informare, în acea perioadă a recomandat ţărilor 
în curs de dezvoltare să fortifice sectorul comunicaţional, astfel încât la 100 
(1000) de oameni să revină cel puţin 10 (100) exemplare de ziare cotidiene, cinci 
(50) receptoare radio şi două (20) de televizoare [123:11]. 

Datele cuprinse în Raportul de dezvoltare umană 2002 (Human Development 
Report 2002) au arătat că în anul 1970 acest plafon minimal nu a fost atins. Astfel, 
dacă la o  mie de locuitori de pe continentul american de nord reveneau 170 de 
ziare, pe cel european – 281, în Oceania – 269, atunci pe cel african – 12, asiatic – 
49, latinoamerican şi în regiunea Caraibilor – 76. Țările dezvoltate la acest indicator 
au depăşit de 10 ori ţările în curs de dezvoltare. O situaţie similară a fost atestată 
şi la compartimentul dotare cu receptoare tv. În timp ce la o mie de oameni care 
locuiau pe continentul african reveneau 4,6 televizoare, iar pe cel asiatic – 20, 
atunci pe cel american de nord – 209, european – 205. Țările dezvoltate la acest 
indicator au depăşit de mai bine de 26 de ori ţările în curs de dezvoltare. Radioul a 
constituit unicul sector mediatic în care toate ţările au depăşit cota minimală sta-
bilită de UNESCO. Dar şi în acest caz decalajul dintre ţările dezvoltate şi cele în curs 
de dezvoltare era semnificativ – 643 faţă de 90 de aparate de recepţie radio [50]. 

Dezechilibrul în câmpul comunicării internaţionale a fost abordat în premi-
eră de Consiliul Economic şi Social (ECOSOC) al ONU în anul 1961. Un an mai târ-
ziu, Adunarea Generală a ONU, constatând că 70 la sută din populaţia lumii nu 
dispune de servicii de informare adecvate şi, prin urmare, nu-şi poate exercita 
efectiv dreptul la informare, a invitat guvernele ţărilor dezvoltate să asiste ţările 
mai puţin dezvoltate în crearea mass-media naţionale independente, cu respec-
tarea culturii fiecărei ţări [237]. În anul 1969, UNESCO a reunit experţi media 
la Montreal pentru a evalua situaţia în domeniul schimbului internaţional de 
informaţie. Concluzia generală a fost următoarea: „Comunicarea se efectuează 
în sens unic…”, „informaţia ce vine din ţările în curs de dezvoltare este deforma-
tă”. Atunci, experţii s-au pronunţat pentru echilibrarea situaţiei [202:282]. 

În anul următor, Conferinţa Generală UNESCO a lansat prima discuţie pri-
vind mass-media. În obiectivul ei s-a aflat principiul fundamental care a ghidat 
comunicarea internaţională în anii postbelici – libera circulaţie a informaţiei. 
Participanţii la reuniunea respectivă au abordat în premieră, în mod explicit, 
problema inegalităţilor în câmpul mediatic, „cerând ca sistemul de schimb de 
ştiri să fie organizat mai echilibrat” [192:57; 202:40]. Dezbaterea Media, iniţiată 
de UNESCO, a trecut în mediile academice, profesionale, căpătând amploare 
internaţională. Ea, potrivit lui Kaarle Nordenstreng [235; 236], a cunoscut cinci 
etape relevante.
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În prima etapă (1970-1975) s-a produs ofensiva ţărilor din lumea a treia, 
susţinute de ţările fostului lagăr socialist, în dezbaterea problemelor stringente 
ale comunicării internaţionale. Ea a fost marcată de lansarea a două concepte 
importante: Noua Ordine Mondială de Informare și Comunicare (NOMIC) şi Im-
perialismul informațional [237]. Ideea cu privire la NOMIC, inspirată din doctrina 
privind Noua Ordine Economică Mondială, a fost formulată pentru prima dată în 
1973, în cadrul reuniunii din Algeria a şefilor de state nealiniate. Atunci, concep-
tul NOMIC a fost tratat ca echilibrarea fluxului liber informaţional. [201:85].

Pe durata primei etape de dezbateri au fost efectuate multiple cercetări 
cantitative ale fluxului liber informaţional. Discrepanţele constatate au servit 
prilej pentru a se vorbi despre imperialismul cultural (H. Schiller), colonialismul 
electronic (Thomas McPfail), precum şi despre necesitatea declanşării procesu-
lui de decolonizare în câmpul comunicării internaţionale. Ca prim pas în această 
direcţie a fost lansarea elaborării unei Declaraţii UNESCO în materie de mass-
media, precum şi constituirea primului pool de agenţii de presă al ţărilor nealini-
ate pentru a ţine piept ofensivei din partea agenţiilor mondiale de presă. Acest 
pool a fost creat la iniţiativa agenţiei iugoslave TANYUG în anul 1975 şi a reunit 
10 agenţii din ţările nealiniate [137:57].

Etapa a doua (1976-1977) a fost marcată de confruntarea Nord/Sud, Vest/Est 
pe marginea iniţiativei ţărilor în curs de dezvoltare de a echilibra libera circulaţie a 
informaţiei. O platformă de confruntare a fost Comitetul Mondial pentru liberta-
tea presei, creat în această perioadă de ţările dezvoltate şi conceput de ele drept 
instrument alternativ de limitare/restricţionare a iniţiativei ţărilor în curs de dez-
voltare de a adopta declaraţia UNESCO privind mass-media şi de a institui NOMIC 
[209:230]. Vestul a pus la îndoială competenţa şi mandatul UNESCO de a adopta 
o declaraţie mass-media cu impact mondial, zădărnicind aprobarea ei în cadrul 
reuniunii din 1976 de la Nairobi, Kenya. Țările occidentale au propus substituirea 
NOMIC cu un plan Marshall în sfera telecomunicaţiilor, idee neagreată de ţările în 
curs de dezvoltare, din care motiv curând a fost abandonată. 

În anul 1976, la San Jose, Costa Rica, a avut loc prima conferinţă internaţională 
care s-a pronunţat în favoarea elaborării noilor politici în domeniul comunicării 
în America Latină şi Regiunea Caraibilor [192:57]. Peste trei ani, în 1979, la Kuala 
Lumpur a avut loc cea de-a doua conferinţa pe politicile de comunicare, această 
reunind ţările în curs de dezvoltare din Oceania şi Asia [192:58]. În şirul acestor 
foruri s-a înscris şi reuniunea a cincea a ţărilor nealiniate (Colombo, 1976) care a 
sprijinit opţiunea pentru stabilirea NOMIC [202:283]. 

Pe finalul etapei de referinţă, UNESCO a înfiinţat (1977) Comisia Internaţională 
pentru studierea situaţiei curente, caracterului, vectorilor şi perspectivelor co-
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municării internaţionale [192:15]. Ea a fost constituită din 16 experţi, inclusiv 
cinci reprezentanţi ai lumii întâia (SUA, Franţa, Japonia, Olanda şi Canada), doi 
reprezentanţi ai lumii a doua, socialiste (URSS, Iugoslavia), restul erau exponenţii 
lumii a treia (India, Indonezia, Zair, Columbia, Chile, Nigeria, Tunisia, Egipt) 
[192:235]. Al 16-lea membru al comisiei a fost irlandezul Sean MacBride (1904-
1988), om politic de talie internaţională (în trecut preşedinte al Comitetului de 
Miniştri al Consiliului Europei, 1950; preşedinte al executivului Amnesty Inter-
national, 1961-1975; conducător al executivului Biroului Internaţional pentru 
Pace, 1968-1985; laureat al Premiului Nobel pentru Pace, 1974). Sean MacBride 
a fost preşedintele comisiei, de unde şi denumirea uzuală a raportului – raportul 
MacBride.

Etapa a treia (1978-1980) a fost relevantă, mai întâi, prin adoptarea, în 
1978, în bază consensuală, a Declarației UNESCO privind principiile fundamen-
tale referitoare la contribuția mass-media la consolidarea păcii și înțelegerii 
internaționale, la promovarea drepturilor omului și la combaterea rasismului, 
apartheidului și incitării la război (Declaration on Fundamental Principles con-
cerning the Contribution of the Mass Media to Strengthening Peace and Inter-
national Understanding, to the Promotion of Human Rights and to Countering 
Racialism, apartheid and incitement to war). Acest document internaţional, cu-
noscut drept Declaraţia 1978 privind mass-media, pentru prima dată de după 
cel de-al Doilea Război Mondial a pledat pentru „o circulaţie liberă şi o disemina-
re mai largă şi mai echilibrată a informaţiilor” (art. 1 al declaraţiei) [338]. 

Spiritul declaraţiei de referinţă a jalonat activitatea comisiei MacBride care 
în anii respectivi, 1978-1980, a elaborat, sub egida UNESCO, primul raport în 
materie de comunicare internaţională [194:19-35].

Raportul MacBride. Raportul MacBride, constituind parte şi efect al Marii 
Dezbateri Media, a fost prezentat şi examinat în cadrul Conferinţei Generale a 
UNESCO de la Belgrad din anul 1980. El a fost publicat sub titlul Many Voices, 
one world. Communication and Society Today and Tomorrow (Multe voci, o sin-
gură lume. Comunicarea și Societatea azi și mâine) în engleză şi franceză, ca 
limbi oficiale ale UNESCO, precum şi în alte opt limbi (arabă, chineză, germană, 
niponă, coreeană, rusă, sârbo-croată şi spaniolă) [192:5].

Raportul MacBride a fost calificat de UNESCO drept „o contribuţie valo-
roasă” [216:44] în studierea comunicării internaţionale. Comisia a avut ambiţia 
de a trata subiectele comunicării internaţionale din perspective istorice, socio-
economice, culturale şi politice. Raportul tratează toate tipurile de informare 
şi comunicare, de la comunicarea interpersonală la comunicarea în masă, de 
la comunicarea locală şi naţională până la cea internaţională. Raportul a oferit 
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o radiografie complexă a libertăţii, reciprocităţii şi independenţei în schimbul 
internaţional de informaţie. El, potrivit autorilor, vizează nu doar ţările în curs de 
dezvoltare, ci întreaga omenire. 

Comisia a confirmat existenţa dezechilibrului în schimbul de ştiri şi de alte 
fluxuri de informaţii între ţări, precum şi inegalitatea în distribuirea resurselor 
de comunicare. În acest context, comisia a calificat situaţia actuală în care se 
află comunicarea ca fiind „inacceptabilă pentru toţi” [192:xviii]. Astfel, pentru 
prima dată, un document UNESCO, concluzionează cercetătoarea suedeză Ulla 
Carlsson (în 2015 ea a fost desemnată conducător al Departamentului UNESCO 
pentru libertatea de exprimare, dezvoltarea media şi politica globală), a arătat 
clar că un număr redus de companii transnaţionale au controlat sistemul de 
informaţii internaţional şi că acest control a reprezentat o ameninţare pentru 
integritatea culturală şi independenţa naţionala a multor ţări [49].

Raportul MacBride a cuprins prefaţa, semnată de Amadou-Mahtar M’Bow, 
directorul general UNESCO de la acea vreme; introducerea preşedintelui comi-
siei, Sean MacBride, şi cinci compartimente, concluzii şi recomandări. Raportul, 
remarcă Kaarle Nordenstreng, deşi nu a cuprins niciun compartiment special 
consacrat Noii Ordine Mondiale de Informare şi Comunicare, a fost marcat de 
„ideile NOMIC”. Din acest punct de vedere, cercetătorul finlandez consideră per-
fect justificată legătura dintre Raportul MacBride şi NOMIC „ca parte integrantă 
a aceleiaşi mişcări istorice” [237]. 

În primul compartiment (O moștenire vie) a fost examinată reţeaua de 
comunicare, rolul comunicării din diverse perspective (socială, politică, eco-
nomică, educaţională, culturală şi tehnologică). Acest compartiment conţine, 
de asemenea, analiza dezbaterii internaţionale în problemele comunicării. 
În cel de-al doilea (Schimbarea comunicării mondiale), autorii raportului au 
supus analizei toate tipurile de comunicare personală şi socială, inclusiv co-
municarea media, cea desfăşurată în ţările bogate şi sărace, precum şi feno-
menul de transnaţionalizare şi concentrare a mass-media. În compartimentul 
următor (Probleme de interes comun) au fost abordate problemele spinoa-
se ale comunicării internaţionale din anii 70, inclusiv defectele fluxurilor de 
informaţie, unidirecţionalitatea lor, dominantele de conţinut, alienarea cultu-
rală a cetăţenilor, influenţele externe asupra procesului de constituire a me-
diilor naţionale. Compartimentul cuprinde o pledoarie argumentată pentru 
democratizarea comunicării, formarea adecvată a opiniei publice şi imaginii 
lumii. În cel de-al patrulea capitol (Politicile comunicării) este formulată strate-
gia de dezvoltare a comunicării la scară mondială, mecanismele de cooperare 
internaţională în domeniul mediatic, comunicarea profesională, drepturile şi 



107

responsabilităţile jurnaliştilor. Ultimul compartiment (Comunicarea de mâi-
ne”) cuprinde concluziile şi recomandările Comisiei.

Comisia a formulat cinci concluzii fundamentale [192:192-194]. Prima se 
referă la misiunea internaţională a comunicării într-o lume „ameninţată de cur-
sa înarmărilor” şi marcată de „persistenţa inegalităţilor”. Pornind de la aceste 
pericole şi pledând pentru eliminarea lor în scopul asigurării viitorului omenirii 
şi „chiar a supravieţuirii ei”, Comisia specifica în prima ei concluzie: „Situaţia 
contemporană cere o mai bună şi mult mai democratică ordine socială, precum 
şi realizarea drepturilor fundamentale ale omului. Aceste obiective pot fi fructi-
ficate doar prin înţelegere şi toleranţă, dobândite, în mare parte, prin comunica-
rea liberă, deschisă şi echilibrată”.

Cea de-a două concluzie este axată pe necesitatea de a institui „o nouă, mai 
dreaptă şi mai echitabilă, ordine în domeniul comunicării”. Noua ordine trebuie 
să ochească în deficienţa de bază care, în opinia Comisiei, a afectat comunicarea 
internaţională şi anume în „eliminarea dezechilibrelor şi disparităţilor în comu-
nicare şi structurile ei şi, în special în fluxurile de informaţii”. Autorii raportului 
MacBride, relevând, în acest sens, oportunitatea trecerii „de la principii la re-
formele de fond şi acţiuni concrete”, au vizat direct ţările în curs de dezvoltare 
care „trebuie să reducă dependenţa lor şi să susţină o nouă, mai dreaptă şi mai 
echitabilă, ordine în domeniul comunicării”.

A treia concluzie a Comisiei MacBride a vizat oportunitatea democratizării 
comunicării. Pornind de la faptul că „libertatea informaţiei (…) este dreptul funda-
mental al omului”, dar şi o condiţie primordială a democratizării societăţii, rapor-
tul concluziona că „democratizarea comunicării la nivel naţional şi internaţional, 
precum şi rolul mai mare al comunicării în democratizarea societăţii, dobândeşte 
cea mai mare importanţă”.

Comisia MacBride prin a patra concluzie, inserată în raport, s-a pronunţat 
pentru elaborarea de către ţările în curs de dezvoltare de politici clare în dome-
niul comunicării conform obiectivelor sociale, economice şi culturale de dezvol-
tare. Guvernele naţionale şi comunitatea internaţională erau chemate să acorde 
prioritate planificării şi finanţării comunicării. „Fiecare ţară ar trebui să dezvolte 
modele de comunicare, în conformitate cu propriile condiţii, nevoile şi tradiţiile, 
consolidând astfel integritatea, independenţa şi încrederea în sine”, se menţiona 
în concluzia de referinţă. 

Ultima concluzie conţinea viziunea comisiei asupra esenţei Noii Ordini 
Mondiale de Informare şi Comunicare: „Consideraţiile de bază care sunt dez-
voltate pe larg în corpul raportului nostru sunt menite să ofere un cadru pentru 
dezvoltarea unei noi ordini de informare şi comunicare. Noi vedem punerea ei 
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în aplicare ca un proces continuu de schimbare în natura relaţiilor dintre naţiuni 
şi pe interior în domeniul comunicaţiilor. Dezechilibrele în sistemele de informa-
re şi comunicare la nivel naţional sunt la fel de tulburătoare şi inacceptabile ca 
şi cele din sferele socială, economică, culturală şi disparităţile tehnologice atât 
naţionale, cât şi internaţionale. (...) Decizii cruciale privind dezvoltarea comuni-
cării trebuie să fie luate de urgenţă atât la nivel naţional, cât şi internaţional”.

Raportul MacBride a cuprins 82 de recomandări, dintre care 72 au fost ac-
ceptate unanim. În timp ce ţările occidentale au lansat obiecţii faţă de retorica 
anticomercială a raportului, iar ţările blocului socialist şi-au exprimat dezacordul 
faţă de clauzele privind eliminarea controlului de stat, ţările din lumea a treia au 
cerut un flux informaţional mai echilibrat, arată Achal Mehra [216:42].

Recomandările Raportului MacBride [192:203-229], structurate pe cinci do-
menii tematice, au avut un obiectiv convergent: libera circulaţie a informaţiei 
trebuie să fie echilibrată, echitabilă şi bidirecţională, ceea ce, sugerau autorii 
raportului, ar putea să constituie pivotul NOMIC. Obiectivul dat se desprinde din 
mai multe recomandări (20, 21, 22, 47, 66, 68, 80). 

Primul domeniu tematic, intitulat Consolidarea independenței și încrederii 
în sine, a cuprins 21 de recomandări. Potrivit lor, ţările în curs de dezvoltare sunt 
îndemnate să-şi elaboreze propriile politici şi propriile sisteme de comunicare 
(recomandările 1-5), de formare a jurnaliştilor (recomandarea 10), să stabileas-
că priorităţile în dezvoltarea principalelor elemente ale sistemului de comunica-
re: presa scrisa, radio şi televiziune în cele mai relevante limbi din ţara respec-
tivă, precum şi în dezvoltarea telecomunicaţiilor (recomandările 6-8). Pentru a 
evita dependenţa de sursele externe de informaţie s-a recomandat dezvoltarea 
agenţiilor naţionale de presă ca fiind vitale pentru evoluţia presei naţionale, cre-
area serviciilor regionale şi a centrelor de producţie şi distribuţie a informaţiei 
(recomandarea 9). Alte recomandări au vizat finanţarea (11, 18), dezvoltarea sis-
temului poştal (12), dezvoltarea presei în aria rurală (13), utilizarea radioului lo-
cal (14), difuzarea echilibrată a materialului de natură educaţională, informativă 
şi de agrement (15, 16, 17). Constatând că tarifele pentru transmiterea de ştiri, 
serviciile de telecomunicaţii, cele de transportare de ziare, alte periodice, cărţi şi 
materiale audio-vizuale sunt unul dintre principalele obstacole în calea unui flux 
liber şi echilibrat de informaţii, Comisia a pledat pentru ajustarea acestora prin 
anumite reduceri în funcţie de capacităţile ţărilor în curs de dezvoltare, având 
şi sprijin internaţional în acest sens (20). În final s-a optat pentru repartizarea 
„echitabilă” a frecventelor radio (21).

Cel de-al doilea domeniu (Consecințe sociale și sarcini noi) a conţinut re-
comandările 22-38. Ele au fost axate pe direcţiile principale în care urmau să 
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fie promovate politicile de comunicare, inclusiv dezvoltarea comunicării în am-
bele sensuri (two-way information flows) (22), avându-se în vedere eliminarea 
situaţiilor când o ţară doar importă informaţie fără a fi şi generator de informaţie; 
aplicarea noilor tehnologii informaţionale, ţinându-se cont de impactul lor social 
(24-25), fără a admite monopolul în acest domeniu (27). Comisia s-a pronunţat 
pentru păstrarea identităţii culturale, solicitând, în acest scop, elaborarea şi pro-
movarea unor politici culturale adecvate (28) şi utilizarea „inovativă” în acest 
sens a filmului, radioului şi televiziunii (29), publicităţii (30). Comisia a cerut re-
ducerea excesivă a comercializării comunicării, recomandând formele necomer-
ciale de comunicare, integrate în tradiţiile, cultura fiecărei ţări (31). Recunoscând 
necesitatea mass-media de a avea venituri, Comisia a cerut totuşi identificarea 
căilor şi mijloacelor ce ar reduce efectele negative pe care le comportă piaţa şi 
raţiunile comerciale asupra organizării şi conţinutului fluxurilor informaţionale 
naţionale şi internaţionale (32 etc.). Comisia a solicitat, de asemenea, accesul 
pentru ţările în curs de dezvoltare la informaţia tehnică (34-37), iar corporaţiilor 
transnaţionale – să se conformeze legislaţiilor locale şi să contribuie la progre-
sul ţărilor unde activează (38). Acest gen de recomandări a trezit dezacordul, în 
special al SUA.

Următorul set de recomandări au fost reunite în domeniul tematic intitulat 
Integritatea și standardele profesionale (recomandările 39-51). Ele s-au referit la 
profesionalizarea comunicării, inclusiv au vizat pregătirea cadrelor de jurnalişti 
(39, 40), obligaţiile acestora de a respecta drepturile omului (41), necesitatea 
elaborării codului de etică profesională (43), angajamentele ţărilor să creeze 
condiţii favorabile pentru corespondenţii străini (44). Comisia a recomandat, de 
asemenea, să fie extins numărul de ştiri publicate sau difuzate, provenite din 
ţările în curs de dezvoltare. În recomandarea 47, în acest sens se specifica: „Deşi 
prezenţa dezechilibrului în fluxurile de ştiri solicită consolidarea capacităţilor 
ţările în curs de dezvoltare, mass-media din ţările industrializate au contribuţia 
lor de a înlătura inegalităţile atestate“ [192:212]. Comisia a recomandat înlătu-
rarea tuturor distorsiunilor admise în reflectarea evenimentelor (48, 49). Ea a 
solicitat protecţia jurnaliştilor (50), propunându-i UNESCO să organizeze mese 
rotunde pentru a dezbate diferitele aspecte ale protecţiei jurnaliştilor (51).

Al patrulea domeniu de recomandări, intitulat Democratizarea comunicării 
(52-65), a avut în vizor libertatea cuvântului, libertatea presei, a informaţiei, tra-
tate drept condiţii importante în realizarea drepturilor omului. Autorii raportului 
au promovat oportunitatea extinderii drepturilor respective la nivel individual 
ca principiu al democratizării acestui proces, referindu-se, în mod particular, la 
asigurarea egalităţii în drepturi a femeii şi oamenilor de orice rasă. Apărarea 



110

drepturilor omului a fost interpretată drept o sarcină vitală a mediilor de co-
municare. Comisia, în acest context, a recomandat mass-media să acţioneze în 
spiritul Declaraţiei UNESCO (1978) privind Mass-Media şi Actului final de la Hel-
sinki, precum şi al actelor internaţionale despre drepturile omului (52). Mediile 
de comunicare urmau să se încadreze în promovarea libertăţii şi independenţei 
popoarelor, a drepturilor lor de a trăi în pace şi egalitate fără intervenţie străină 
(53). Comisia a subliniat, în recomandarea 54, că o comunicare democratică, 
privată sau publică asigură dreptul de a fi informat şi dreptul de a informa – ele-
mente ale conceptului privind dreptul la comunicare. Comisia s-a pronunţat, de 
asemenea, pentru abolirea cenzurii (56). 

Reprezentantul sovietic, Serghei Losev, a avut o viziune separată, făcând ur-
mătorul comentariu: „Întreaga problemă privind cenzura sau controlul arbitrar 
de informaţii este reflectată în legislaţia naţională a fiecărei ţări şi trebuie să fie 
rezolvată în cadrul legal naţional, luând în considerare în mod corespunzător 
interesele naţionale ale fiecărei ţări” [192:217].

Gabriel Garcia Marquez (Columbia) şi Juan Somavia (Chile), membri ai Comi-
siei MacBride, susţinând că acţiunea de comunicare ţinteşte nu doar în răspân-
direa noutăţilor, ci reprezintă un factor determinant al tuturor proceselor sociale 
şi o componentă fundamentală a modului în care sunt organizate societăţile, au 
pledat pentru edificarea infrastructurii comunicării în ţările în curs de dezvoltare. 
Ei au pus la îndoiala un eventual plan Marshall, idee lansată de unele ţări dezvol-
tate, deoarece, potrivit lor, ar exista riscul reproducerii în mod nepotrivit a valori-
lor occidentale şi a intereselor transnaţionale în Lumea a Treia [192:243-244]. 

Recomandarea 57 a solicitat eliminarea tuturor impedimentelor pentru 
presă şi radiodifuziune, derivate din concentrarea media, publică sau privată, din 
influenţele comerciale, precum este publicitatea comercială sau guvernamen-
tală. Comisia, univoc, a cerut adoptarea de măsuri de limitare a procesului de 
concentrare şi monopolizare (58). În recomandarea respectivă se mai menţiona 
că entităţile transnaţionale trebuie să se conformeze legislaţiilor naţionale şi po-
liticilor de dezvoltare. Imperativă a fost considerată şi necesitatea de a reduce 
controlul mass-media din partea factorilor de decizie locali. Comisia a optat pen-
tru diminuarea influenţei publicităţii asupra politicii editoriale şi de programare, 
pentru îmbunătăţirea modelelor care ar asigura o mai mare independenţă edi-
torială şi autonomie instituţională a mass-media, indiferent dacă aceste medii 
sunt în proprietate privată, publică sau guvernamentala. Comisia a recomandat 
încurajarea diversităţii şi pluralismului surselor (59), a egalităţii femeii în proce-
sul de comunicare (60), a respectării drepturilor copiilor, tinerilor, minorităţilor 
etnice, naţionale, religioase, lingvistice (61).



111

Ultimele recomandări (66-82) au fost lansate sub titlul Promovarea coope-
rării internaționale. Comisia a considerat colaborarea internaţională în domeniul 
comunicării drept una „prioritară” (67), aceasta fiind estimată ca o condiţie de 
implementare la nivel naţional şi internaţional a Noii Ordini Mondiale de Infor-
mare şi Comunicare (66). Ea a remarcat rolul important în acest sens ce revine 
structurilor ONU (68) şi, în particular, UNESCO (75-78). Comisia a recomandat 
ca strategiile de dezvoltare a ţărilor din lumea a treia să conţină compartimente 
privind comunicarea (69-74). Înţelegerea internaţională, potrivit comisiei, tre-
buie atinsă, aplicând eficient instrumentarul comunicării (79), presa, radio, tele-
viziunea, organizaţiile profesionale (80-82).

Raportul MacBride, observă mai mulţi cercetători [49; 237], s-a axat pe câ-
teva principii fundamentale: dezvoltarea independentă de politici naţionale în 
domeniul comunicării; consolidarea independenţei şi încrederii în sine; asigura-
rea identităţii culturale, inclusiv în sectorul media; democratizarea (acces/parti-
cipare şi dreptul de a comunica); cooperare internaţională. Raportul, nota Kaar-
le Nordenstreng, a fundamentat necesitatea de a aborda global întregul spectru 
de probleme ale comunicării internaţionale. Acest document, deşi indirect şi 
parţial, a dimensionat, totuşi, oportunitatea Noii Ordini Mondiale a Informării 
şi Comunicării. Din aceste perspective, Nordenstreng, în articolul „A Milestone 
in the Great Media Debate Monographic” (O piatră la hotar în Marea Dezbatere 
Media), consacrat aniversării a 25-a a Raportului MacBride, l-a calificat „ca o 
piatră de hotar a istoriei” în „Marea Dezbatere Media”. Raportul, fiind, în primul 
rând, un exerciţiu ştiinţific de a descoperi starea de comunicare din lume, afirma 
el, dar şi alţi cercetători [379:445], a fost şi unul „politic” [236], prin care s-a în-
cercat trasarea căilor de dezvoltare ulterioară a comunicării internaţionale. 

Recomandările Comisiei MacBride, deşi nu au fost dezbătute, au avut o 
influenţă palpabilă asupra reuniunilor interguvernamentale ce au succedat 
Conferinţa Generală, remarcă cercetătoarea suedeză Ulla Carlsson: „Comisia 
a curăţat drumul, ca să zic aşa, în beneficiul ţărilor lumii a treia în mai multe 
privinţe. Ideile din ţările nealiniate au câştigat recunoaştere. Membrii UNESCO 
au reuşit să cadă de acord asupra mai multor fundamente pentru o nouă ordi-
ne mondială a informaţiei şi comunicării, multe dintre care sunt în asonanţă cu 
intenţiile ţărilor nealiniate. Surprinzător, chiar şi o clauză privind monopolizarea 
şi concentrarea mass-media a câştigat aprobare” [50]. 

Conferinţa Generală a UNESCO de la Belgrad (1980) s-a desfăşurat în 
condiţiile unor disensiuni puternice dintre diferite grupuri de ţări privind per-
spectivele comunicării internaţionale. Pe de o parte a baricadei se aflau ţările 
din lumea a treia care pledau pentru o nouă matrice de schimb internaţional de 
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informaţii. Cererea lor, sprijinită sau concertată de lumea socialistă, a fost per-
cepută ca o ameninţare în adresa „lumii libere”. Multe ţări occidentale au tratat 
mişcarea ţărilor nealiniate ca un „efort al Uniunii Sovietice şi unor ţări din lumea 
a treia de a promova controlul guvernamental asupra mass-media” [50]. În ase-
menea circumstanţe au fost depuse eforturi mari pentru a găsi compromisul pe 
marginea Raportului MacBride şi rezoluţiile conferinţei Generale UNESCO.

Disensiunile dintre ţările lumii în materie de comunicare internaţională s-au 
regăsit în Raportul MacBride, marcat de multiple contradicţii. Acestea au fost 
atestate atât în raportul propriu-zis, cât şi în rezoluţiile adoptate pe marginea lui 
în cadrul Conferinţei Generale a UNESCO de la Belgrad. Din acest considerent, 
Raportul MacBride a mai fost catalogat drept „un sac” care conţine un amestec 
de pledoarii contradictorii (Gerbner&Siefert) [379:461], o „lucrare eclectică” cu 
„misiune imposibilă” (Nordenstreng) [237]. Astfel, raportul, deşi a arătat rolul 
crucial al corporaţiilor transnaţionale în domeniul comunicaţiilor internaţionale, 
nu a recunoscut totuşi că noua ordine internaţională ar putea viza corporaţiile 
transnaţionale. 

Conferinţa Generală a UNESCO de la Belgrad, luând în dezbatere Raportul 
MacBride, a adoptat rezoluţii cu un conţinut incoerent. Astfel, deşi s-a pronunţat 
pentru un flux mai echilibrat de informaţii, conferinţa a evitat să adopte o poziţie 
clară şi imperativă în raport cu pledoaria ţărilor în curs de dezvoltare privind 
instituirea Noii Ordine Mondiale de Informare şi Comunicare (NOMIC). Ea nu a 
acceptat propunerea lui Mustapha Masmoudi, ministrul informaţiei al Tunisiei, 
autorul documentului de lucru nr. 31 în care era expusă concepţia NOMIC, de a 
redenumi raportul MacBride din „Multe voci, o singură lume” în „Pentru o Nouă  
Ordine Mondială a Informaţiei şi Comunicării” [192:242]. 

Totodată, în rezoluţia cu numărul 14/19, paragraful 14, conferinţa UNES-
CO de la Belgrad, prezentând viziunea asupra NOMIC, a formulat, „printre al-
tele”, 11 caracteristici ale ei. În felul acesta a fost lăsat loc pentru interpretări 
discreţionate sau a fost sugerată lipsa unei viziuni consolidate pe marginea NO-
MIC. Mai mult, cea de-a doua rezoluţie UNESCO adoptată la Belgrad în materie 
de comunicare, cunoscută ca „rezoluţia venezueleană” (iniţiativa a aparţinut 
Venezuelei), practic a conferit un viitor difuz opţiunii NOMIC. Documentul pre-
vedea doar întreprinderea de „măsuri pentru iniţierea studiilor necesare privind 
elaborarea de principii legate de Noua Ordine Mondială a Informării şi Comuni-
cării” [apud 237]. Acest fapt l-a făcut pe sociologul francez Armand Mattellart să 
afirme că opţiunea pentru NOMIC a fost un „dialog între surzi” [202:281]. 

Cercetătorul italian Massimo Ghirelli, referindu-se la documentele 
conferinţei, menţiona compromisul atins între cei care susţineau fluxul liber de 
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informaţie pentru a putea continua să domine prin acest flux şi cei care propu-
neau noi norme internaţionale pentru a rupe actuala inegalitate şi a promova 
„un flux echilibrat” de informaţie; între acei care vedeau în progresul tehnolo-
gic rezolvarea problemelor şi cei care nu vedeau că schimbările se vor produce 
iminent şi că va trebui în continuare să fie stabilite noi standarde şi coduri de 
conduită pentru o reorganizare a structurilor de informaţii [123:13]. 

NOMIC ca proces evolutiv care, în opinia lui Thomas L. McPhal, „caută 
un echilibru mai just şi echitabil în fluxul şi conţinutul informaţiilor, dreptul la 
autodeterminare naţională a politicilor de comunicaţii interne şi, în cele din 
urmă, la nivel internaţional, un flux de informaţii în ambele sensuri” [209:14], a 
supravieţuit ca noţiune şi practică doi ani. Asta, scrie Ulla Carlsson, din motivul ca 
el a fost „retrogradat” de istorie [49]. Collen Roach, constatând „discrepanţele” 
dintre recomandările MacBride şi realităţile politice şi mediatice, a invocat trei 
factori care au subminat raportul MacBride: fluxul liber informaţional, alianţa 
dintre URSS şi ţările din lumea a treia în opţiunea NOMIC, promovarea controlu-
lui de stat asupra mass-media [36:85,100]. 

Țările-participante la conferinţa de la Belgrad au interpretat diferit rapor-
tul MacBride şi documentele adoptate. Ivo Margan, vicepreşedinte al Consi-
liului Executiv Federal şi şef al delegaţiei iugoslave la Conferinţă, a susţinut că 
deciziile din Belgrad „au rotunjit 10 ani de muncă a mişcării de nealiniere în 
lupta pentru democratizarea relaţiilor internaţionale, în special în domeniul 
informaţiilor. Yuri Kashlev, secretar executiv al Comisiei URSS pentru UNESCO, 
a rezumat situaţia în termini similari: „Aceasta a fost o victorie importantă pen-
tru ţările socialiste şi cele în curs de dezvoltare în ofensiva împotriva poziţiilor 
imperialismului...” [apud: 237]. 

Totodată, reprezentantul URSS la conferinţă, Serghei Losev, deşi anteri-
or, într-un articol publicat în ziarul Pravda din 5 mai 1980, nota că „raportul 
este centrat pe problema reconstruirii relaţiilor internaţionale în domeniul 
informaţiilor în baza respectării suveranităţii naţionale în domeniul dezvoltării 
mass-media naţionale şi a eliberării ţărilor în curs de dezvoltare de „imperia-
lismul spiritual”, iar Comisia a prezentat „o metodă importantă” pentru a com-
bate dominaţia mass-media din ţările în curs de dezvoltare de către agenţiile 
de informaţii occidentale şi companiile de televiziune”, în discursul ţinut la 
conferinţă a relevat o serie de carenţe ale raportului: 

recomandările sunt uneori prea concrete pentru a putea fi urmate pretu-•	
tindeni;
realizările şi experienţele socialiste şi din ţările în curs de dezvoltare în in-•	
stituirea unor sisteme naţionale de comunicare în masă nu au fost luate în 
considerare de către comisie;
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raportul este occidentalizat ca terminologie şi obiective, însăşi noţiunea •	
de Noua Ordine Mondială a Informării şi a Comunicării a fost „erodată” în 
procesul de întocmire a raportului [192:240].

Raportul MacBride şi rezoluţiile Conferinţei de la Belgrad au fost criticate 
de către SUA pentru tentativa de a renunţa la doctrina privind libera circulaţie a 
informaţiei [201:87]. În documentul Departamentului de Stat se menţiona că SUA 
a avut trei obiective generale, interdependente: (1) a continua tendinţa UNESCO 
de a aborda mai pragmatic şi mai puţin controversat problemele comunicării; (2) 
a estompa diviziunea Nord-Sud în câmpul comunicării şi a consolida relaţiile de 
lucru cu moderaţii din lumea a treia şi (3) a izola radicalii sovietici şi din lumea a 
treia care insistă pe o abordare restrictivă a presei [379: 461].

Situația după Raportul MacBride. Confruntarea ideologizată dintre SUA şi 
blocul socialist în cadrul Conferinţei Generale a UNESCO de la Belgrad a continu-
at şi după închiderea forului de referinţă, generând, în fapt, eşecul NOMIC. Țările 
socialiste au „complicat”, după spusele lui Armand Matterlart, cerinţa legitimă a 
ţărilor din lumea a treia care voiau să-şi consolideze poziţiile în condiţiile deschi-
derii sistemului lor de comunicare în masă. 

Pe durata celei de-a patra etape a Marii Dezbateri Media (1980-1990) s-a 
atestat faza ei de declin. Occidentul şi SUA, în special, s-au opus deschis Noii 
Ordini Mondiale a Informării şi Comunicării, această fiind considerată produs 
al lumii a treia (terzomondistă) de inspiraţie sovietică [88:109]. Abordarea li-
beral flexibilă în problema comunicării, caracteristică administraţiei James Earl 
Carter Jr. (cunoscut ca Jimmy Carter), a fost înlocuită cu cea radical conserva-
toare după venirea la preşedinţia SUA a lui Ronald Wilson Reagan. În 1981 s-a 
produs o „reevaluare istorică” a strategiei de vest în câmpul comunicaţional, 
estimează Nordenstreng [237].

Prima acţiune de ofensivă în acest sens a constituit-o Conferinţa Vocile 
libertății (Voices of Freedom conference), organizată de Şcoala de Drept şi 
Diplomaţie Austin Barclay Fletcher a Universităţii Tuft din SUA (Tuft University’s 
Fletcher School of law and Diplomacy), Centrul European din Talloires, Franţa 
al aceleiaşi universităţi, în cooperare cu Comitetul Mondial pentru Libertatea 
Presei (World Press Freedom Committee). Forul respectiv s-a desfăşurat pe 15-
17 mai 1981 şi a reunit 63 de lideri media din 21 de ţări, oponenţi ai Raportului 
MacBride şi ai deciziilor Conferinţei UNESCO de la Belgrad. Produsul ei prin-
cipal a fost Declaraţia cunoscută drept Declaraţia de la Talloires, considerată 
Magna Carta a presei libere.

Declaraţia de la Talloires, constituind o pledoarie univocă în favoarea libe-
rei circulaţii a informaţiilor la scară internaţională (profesorul american Thomas L. 
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McPhail nota, în context, că reanimarea formulei iniţiale „libera circulaţie” (free 
flow) a fost dictată de reducerea valorii ei prin adăugarea cuvântului „şi echilibrată 
...» [210:453], conţine 10 articole în care este expusă viziunea conferinţei asupra 
principiilor fundamentale ale presei libere [78]. Astfel, art. 2 stipulează că libera 
circulaţie a informaţiilor şi ideilor este esenţială pentru înţelegerea reciprocă şi pa-
cea mondială. El stabileşte că orice restricţie privind circulaţia de ştiri şi informaţii 
este contrară intereselor de înţelegere internaţională, o încălcare a Declaraţiei Uni-
versale a Drepturilor Omului, a Constituţiei UNESCO şi Actului final al Conferinţei 
pentru Securitate şi Cooperare în Europa, precum şi vine în contradicţie cu Car-
ta Organizaţiei Naţiunilor Unite. Declaraţia a pledat pentru informarea deplină a 
omului care poate fi asigurată prin libera circulaţie a informaţiei. „Ne opunem ferm 
oricărei ingerinţe în acest drept fundamental”, se menţionează în art. 3. Documen-
tul a promovat accesul liber al oamenilor şi al presei la toate sursele de informare, 
oficiale şi neoficiale, în condiţiile libertăţii presei. „Negarea libertăţii presei neagă 
toate libertăţile individului”, se precizează în art. 4.

Conştienţi că guvernele atât din ţările dezvoltate, cât şi din cele în curs de 
dezvoltare sunt tentate să stabilească anumite limitări de acces la informaţiile pe 
care le consideră dăunătoare sau jenante, autorii declaraţiei au specificat în art. 
5: „Noi credem însă că interesul oamenilor şi, prin urmare interesele naţiunii, 
sunt mai bine servite de raportarea liberă şi deschisă”. Din acest considerent, 
ei au promovat dezbaterea publică robustă drept condiţie pentru o „mai bună 
înţelegere” a problemelor cu care se confruntă naţiunile şi popoarele.

Interesul public solicită o varietate de mass-media independente. Multe 
ţări, din raţiuni economice, se constata în art. 6, nu pot susţine o multitudine 
de ziare şi reviste tipărite, de staţii de radio şi televiziune. În asemenea situaţii, 
declaraţia pleda ca mediile de informare existente „să reflecte puncte de vedere 
diferite”.

„Fără independenţă financiară, presa nu poate fi independentă”, se 
menţionează în art. 7 care certifică importanţa publicităţii ca sursă de finanţare a 
presei puternice. „Noi recunoaştem, de asemenea, publicitatea ca o sursă impor-
tantă de informaţii şi opinii”, se mai precizează în articolul de referinţă. Totodată, 
declaraţia a chemat la separarea deciziilor editoriale de influenţa publicităţii. 

Mediile de informaţie care au subscris la Declaraţia de la Talloires, recu-
noscând decalajul dintre ţări în accesul la noile tehnologii informaţionale, pre-
cum şi faptul că noile tehnologii au facilitat foarte mult fluxul internaţional 
de informaţii, şi-au exprimat disponibilitatea să sprijine „eforturile depuse de 
organizaţiile internaţionale şi alte organisme publice şi private pentru a corecta 
acest dezechilibru şi pentru a face această tehnologie disponibilă pentru a pro-
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mova dezvoltarea la nivel mondial a presei şi de difuzare mass-media şi profesia 
de jurnalist” (art. 8).

Referindu-se la problemele abordate la Belgrad, reuniunea de la Talloires 
(art. 9) şi-a exprimat convingerea că:

- cenzura şi alte forme de control arbitrar de informaţii şi opinii ar trebui să fie 
eliminate; dreptul poporului la ştiri şi informaţii nu ar trebui să fie simplificat;

- accesul jurnaliştilor la diverse surse de ştiri şi de opinie, oficiale sau neofi-
ciale, ar trebui să fie fără restricţii; un astfel de acces este inseparabil de accesul 
oamenilor la informaţie;

- nu poate fi niciun cod internaţional de etică jurnalistică; multitudinea de 
opinii face acest lucru imposibil; codurile eticii jurnalistice, dacă sunt adoptate 
într-o ţară, ar trebui să fie formulate de către presă şi ar trebui să fie aplicate be-
nevol; ele nu pot fi formulate, impuse sau monitorizate de guverne fără a deveni 
un instrument de control oficial al presei şi, prin urmare, o negare a libertăţii 
presei;

- presa ar trebui să se bucure de protecţia deplină a legislaţiei naţionale şi 
internaţionale; nu căutăm nicio protecţie specială sau orice statut special şi ne 
opunem oricăror propuneri care ar controla jurnaliştii, în numele protejării lor;

- nu ar trebui să existe nicio restricţie privind libertatea oricărei persoane de 
a practica jurnalismul; jurnaliştii ar trebui să fie liberi să formeze organizaţii de 
protecţie a intereselor lor profesionale;

- licenţierea jurnaliştilor de către organisme naţionale sau internaţionale ar 
trebui să fie sancţionată, nici nu ar trebui să fie solicitate cerinţe speciale pentru 
ca jurnaliştilor să li se acorde licenţa; astfel de măsuri prezintă o formă de con-
trol al jurnaliştilor şi o presiune incompatibilă cu o presă liberă;

- responsabilitatea profesională a presei este căutarea adevărului; garantul 
ultim al responsabilităţii jurnalistice este schimbul liber de idei;

- toate libertăţile jurnalistice ar trebui să se aplice în mod egal faţă de mass-
media scrisă şi audiovizuală; având în vedere că mass-media sunt difuzorii pri-
mari de ştiri şi informaţii în multe ţări, este deosebit de important ca naţiunile 
să păstreze canalele lor de difuzare deschise la transmiterea gratuită a ştirilor şi 
opiniilor.

Reuniunea de la Talloires, pledând pentru extinderea fluxului liber de 
informaţii la nivel mondial, şi-a exprimat dorinţa ca UNESCO şi alte organisme 
interguvernamentale să renunţe la încercările de a reglementa conţinutul ştirilor 
şi să elaboreze reglementări pentru presă. Eforturile lor, în schimb, se arată în 
art. 10, ar trebui să fie direcţionate spre soluţionarea practică a problemelor, 
cum ar fi îmbunătăţirea progresului tehnologic  şi a transferurilor de echipamen-
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te, reducerea tarifelor de comunicare, producerea hârtiei de ziar mai ieftină şi 
eliminarea altor bariere în calea dezvoltării capacităţilor mass-media de ştiri. 

Declaraţia de la Talloires a fost adresată către toate naţiunile şi organismele 
internaţionale cu îndemnul să adere la principiile formulate (art. 1). În finalul 
declaraţiei s-a menţionat că interesele presei, fie din ţările dezvoltate, fie din 
cele în curs de dezvoltare, sunt, în esenţă, aceleaşi: a fi liber pentru a produce 
şi a distribui informaţii cele mai exacte şi imparţiale. Participanţii la reuniune 
au denunţat tentativele „teoreticienilor de presă şi funcţionarilor naţionali sau 
internaţionali care pretind că în timp ce oamenii din unele ţări sunt gata pentru 
o presă liberă, cei din alte ţări sunt insuficient de dezvoltaţi pentru a se bucu-
ra de această libertate”. Declaraţia a cuprins, de asemenea, îngrijorarea privind 
tendinţa în creştere, la nivel naţional şi internaţional, de a pune interesele de 
stat peste cele ale individului: „Noi credem că definiţia finală a unei prese libere 
nu se află în acţiunile guvernelor sau organismelor internaţionale, ci mai degra-
bă în profesionalismul, vigoarea şi curajul jurnaliştilor”[78].

Printre semnatarii Declaraţiei de la Talloires au fost personalităţi marcante în 
domeniul jurnalismului, reprezentând instituţii media, entităţi academice şi pro-
fesionale, naţionale şi internaţionale şi anume: BBC, International Herald Tribune, 
Time, Tribune de Geneve, AFP, UPI, Comitetul Mondial pentru Libertatea Presei 
(World Press Freedom Committee), Institutul Internațional pentru comunicare din 
Paris (International Institute of Communication din Paris), Federația Internațională 
a Editorilor de Presă (International Federation of Newspaper Publishers), Institu-
tul pentru Dezvoltarea Audiovizualului din Asia-Pacific (Asia-Pacific Institute for 
Broadcasting Development), Federația Internațională a Presei Periodice (Interna-
tional Federation of the Periodical Press), Societatea Americană a Editorilor de Zi-
are (American Society of Newspaper Editors), Asociația Editorilor de Ziare Spaniole 
(Asociacion de Editores de Diarios Espanoles), Freedom House ş.a.).

Conferinţa de la Talloires a constituit un punct de cotitură în Marea Dezba-
tere Media. În timp ce SUA şi aliaţii săi din lumea întâia au reluat promovarea 
militantă a fluxului liber informaţional, ţările nealiniate şi cele socialiste au con-
tinuat să folosească tribuna UNESCO pentru a legitima idealurile NOMIC. Treptat 
însă, problematica NOMIC a trecut din domeniul decizional în cel al discuţiilor. 
Elocventă în acest sens a fost Conferinţa Generală de la Paris a UNESCO (1983) 
care a încurajat directorul general „să faciliteze” analiza aprofundată a concep-
tului unei noi ordine mondiale a informării şi comunicării, conceput ca un „pro-
ces evolutiv şi continuu pentru a consolida bazele pe care ar putea fi stabilită 
astfel de ordine care să conducă la o circulaţie liberă şi difuzarea mai echilibrată 
de informare” [apud: 237]. 
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Drept urmare, în acelaşi an au avut două mari discuţii pe marginea NOMIC. 
Prima s-a desfăşurat sub auspiciile fundaţiei ţărilor nealiniate NAMEDIA la New 
Dehli (India), deschisă de prim-ministrul Indira Gandhi. La ea au participat ve-
teranii NOMIC, Masmoudi şi MacBride. Cea de-a doua a fost o masă rotundă, 
iniţiată sub egida ONU-UNESCO. Ea a fost organizată in Igls (Austria). Următoa-
rea şi ultima masă rotundă consacrată NOMIC sub egida ONU-UNESCO a avut 
loc în 1986 la Copenhaga. Cea de-a treia, deşi a avut girul ONU, nu a mai fost 
organizată de către UNESCO.

După conferinţa de la Belgrad, UNESCO şi-a canalizat activitatea în matricea 
de ajutorare pe domeniul comunicării a ţărilor în curs de dezvoltare. Atunci a 
demarat implementarea Programului Internațional pentru Dezvoltare a Comu-
nicării (PIDC) [345]. Prima şedinţă a PIDC a avut loc în 1982 la Acapulco, Mexic, 
unde au fost stabilite strategiile de dotare a ţărilor în curs de dezvoltare cu in-
frastructura tehnologică necesară pentru media [123:13]. Iniţial au fost făcute 
încercări de a folosi asistenţa financiară ca instrument de influenţare ideologică 
a beneficiarilor. Datorită poziţiei preşedintelui PIDC, norvegianul Gunnar Garbo, 
aceste tentative însă au fost curmate [49; 237]. Criteriile în selectarea proiecte-
lor au constituit trei recomandări MacBride: independenţa, încrederea în sine şi 
identitatea culturală.

În primii ani de după conferinţa de la Belgrad, ţările în curs de dezvoltare 
au avut un sprijin puternic, deşi, după cum observă cercetătorii, finanţarea a 
fost o mare provocare. Între anii 1981-1983, circa o treime din bugetul UNESCO 
a fost destinat programului PIDC, adresat acestei categorii de ţări, iar în 1985 
– mai mult de o jumătate a fost alocat pentru ţările din regiunea Asia-Pacific. 
Ulterior, contribuţiile UNESCO în sprijinul PIDC s-au redus considerabil. Motivul 
l-a constituit abandonarea SUA, Marii Britanii şi Singapore a acestei organizaţii 
ONU (1984-1985) [201:88] care, în consecinţă, a fost lipsită de resurse financiare 
importante provenite din cotizaţiile de membru ale acestor ţări.

Fondul PIDC, între timp, a fost alimentat şi din alocările unor ţări. Cel mai 
mare donator în acest sens a fost Norvegia care, în primii doi ani de activitate, a 
contribuit cu aproximativ jumătate din bugetul total al PIDC, în timp ce două tre-
imi din cealaltă jumătate au venit din ţările în curs de dezvoltare. În 1988, PIDC a 
dispus de un buget de 13 milioane de dolari pentru 332 de proiecte. În primii ani, 
crearea serviciilor de ştiri a fost prioritară, ulterior accentul fiind pus pe educaţia 
şi formarea profesională. După expirarea preşedinţiei lui Garbo, PIDC trece în 
declin. În cele din urmă, observă cercetătorii, acest program nu a reuşit să devi-
nă decizional în asigurarea libertăţii şi pluralismului mass-media din ţările în curs 
de dezvoltare şi cele în tranziţie. În perioada 2011/2012, potrivit ultimului raport 
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publicat pe site-ul UNESCO, nouă ţări-donatoare au alocat PIDC 3,1 milioane de 
dolari (cei mai mari donatori fiind Danemarca, Finlanda, Suedia şi SUA). Pentru 
2012/2013 au fost aprobate 148 de proiecte din 75 de ţări cu un buget de $3,2 
milioane. Cele mai multe (34%) – pentru Africa, Asia şi Pacific (23%), ţările arabe 
(23%). Potrivit site-ului instituţional UNESCO, pe durata existenţei PIDC au fost 
mobilizate peste $100 de milioane, alocate pentru implementarea a 1500 de 
proiecte în peste 140 de ţări. În 2015, PIDC a finanţat 71 de proiecte [333:41].

În anii 80-90, problematica NOMIC a fost treptat marginalizată. UNESCO, fa-
cilitatorul de altă dată al dezbaterilor media şi NOMIC, după ce la cârma acestei 
instituţii vine un nou director general (M'Bow este înlocuit de Federico Mayor), 
în mod miraculos şi momentan, constata Kaarle Nordenstreng, „a pierdut in-
teresul faţă de NOMIC şi chiar a început să suprime dezbaterea”, revenind la 
principiul liberei circulaţii a informaţiei [237]. Conferinţa Generală a UNESCO 
din 1989 a marcat eşecul final al eforturilor ţărilor nealiniate de a readuce pe 
agendă problematica NOMIC. „În a doua jumătate a anilor 80, notează cercetă-
torul italian Massimo Ghirelli, tema NOMIC a pierdut din actualitate: odată cu 
sfârşitul războiului „rece”, căderea zidului Berlinului şi destrămarea regimurilor 
din est pe prim plan a apărut resetarea raporturilor politice, lăsând să se întreva-
dă o lungă perioadă de tranziţie” [123:14]. De atunci, Marea Dezbatere Media a 
trecut de pe platforma UNESCO pe platformele organizaţiilor neguvernamentale 
şi instituţiilor academice.

Ultimele acorduri ale Marii Dezbateri Media. În anul 1990, potrivit periodi-
zării propuse de Nordenstreng, Marea Dezbatere Media a intrat în ultima etapă. 
Platforma principală din această etapă a fost forul independent, neguvernamen-
tal Masa Rotundă MacBride (astfel a fost cinstită memoria lui Sean MacBride, 
decedat în 1988), denumit şi grup de advocacy al dreptului la comunicare. El a 
fost creat în octombrie 1989, la iniţiativa lui Kaarle Nordenstreng, pentru a încu-
raja discuţiile pe marginea problemelor cuprinse în Raportul MacBride [237]. 

Masa rotundă, potrivit site-ului instituţional (www.macbrideroundtable.
com), concepută ca „un avocat internaţional” în domeniul dreptului la comu-
nicare internaţională, a reunit cercetători, jurnalişti şi alţi experţi în comunicare 
pentru a monitoriza starea comunicării mondiale şi a disemina concluziile lor 
agenţiilor ONU, organizaţiilor non-guvernamentale şi mass-media. În 1995, Co-
mitetul director al instituţiei de referinţă a fost constituit din Mustapha Mas-
moudi (Tunisia, preşedinte), Rick Vincent (SUA, vicepreşedinte), Sean O'Siochru 
(Irlanda, vicepreşedinte şi trezorier), Awatef El Rahman (Egipt), Francis Wete 
(Camerun), Floragnel Rosario-Braid (Filipine), Daeho Kim (Coreea de Sud), Kerric 
Harvey  şi  Colleen Roach (SUA), Wolfgang Kleinwaechter (Germania), Alain Am-
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brosi (Canada), Kaarle Nordenstreng (Finlanda), Cees Hamelink (Olanda), Mike 
Traber şi Predip Thomas (Marea Britanie). 

Masa Rotundă MacBride s-a desfăşurat anual începând cu 1989. În total au 
avut loc 11 reuniuni. Ele au fost organizate de Richard Vincent şi Kaarle Norden-
streng la Harare (1989), Praga (1990), Istanbul (1991), São Paulo (1992), Dublin 
(1993), Honolulu (1994), Tunisia (1995), Seoul (1996), Boulder (1997), Amman 
(1998) şi Leipzig (1999). 

Prima masă rotundă a evaluat starea comunicării la nivel mondial după  10 
ani de la publicarea raportului Comisiei Internaţionale pentru Studierea proble-
mei de comunicare, prezidată de Sean MacBride. Masa Rotundă a fost convoca-
tă de către Federaţia Jurnaliştilor din Africa de Sud, în colaborare cu Organizaţia 
Internaţională a Jurnaliştilor (IOJ) şi Fundaţia Media a ţărilor nealiniate (NAME-
DIA). La ea au participat 35 de profesionişti de comunicare şi specialişti din 14 
ţări şi 18 organizaţii non-guvernamentale. 

Masa Rotundă de la Harare, în temeiul analizei comunicării la nivel mondial, 
a reiterat oportunitatea implementării principiilor Noii Ordini Mondiale a Infor-
mării şi Comunicării, relevând actualitatea titlului raportului MacBride – Multe 
voci, o singură lume. În declaraţia adoptată, reuniunea a pledat pentru plura-
lism şi descentralizare media, emancipare şi ecologie culturală. Masa rotundă 
şi-a exprimat convingerea că funcţionarea mass-media atât la nivel naţional, 
cât şi la nivel internaţional este determinată de profesionalismul şi autonomia 
jurnaliştilor, de responsabilitatea lor publică. Etica comunicării şi moralitatea pu-
blică au fost catalogate ca problemele centrale ale comunicării internaţionale. 
Masa rotundă a optat pentru reducerea discrepanţelor în accesul şi utilizarea 
noilor tehnologii informaţionale (între „cei care au” şi „cei care nu au”). Ea a 
solicitat crearea unui cadru de reglementare multilaterală pentru comunicarea 
internaţională în condiţiile evoluţiilor tehnologice recente şi globalizării siste-
melor de comunicare, chemând la colaborare mai strânsă Comitetul ONU pen-
tru informare (UNCI), UNESCO, Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, 
Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, Acordul General pentru Tarife şi 
Comerţ (GATT), Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNC-
TAD) şi alte organisme [146]. 

Următoarele mese rotunde, calificând NOMIC ca proces universal ce inclu-
de nu numai ţările din lumea a treia, dar poate fi realizat contextualizat la nivel 
global, au cerut repunerea NOMIC în centrul opiniei publice. Declaraţiile adop-
tate au abordat un spectru larg de probleme [146]:

reluarea de către UNESCO a rolului esenţial în conceptualizarea NOMIC; •	
iniţierea cooperării Sud-Sud şi adaptarea la noile condiţii a colaborării 
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Nord-Sud în câmpul schimbului internaţional de informaţie (Praga, Ceho-
slovacia, 1990);
demonopolizarea pieţei comunicării internaţionale şi revenirea la principiul •	
„Multe voci, o singură lume”, substituit actualmente de sloganul „Puţine 
voci, multe lumi”; democratizarea comunicării naţionale şi internaţionale 
(Istanbul, Turcia, 1991);
promovarea NOMIC în numele păcii şi înţelegerii între popoare (războ-•	
iul din Iugoslavia fiind evenimentul de referinţă); deconcentrarea har-
dware şi software high-tech şi liberalizarea accesului la noile tehnologii 
informaţionale (São Paulo, Brazilia, 1992); 
promovarea mediilor de comunicare naţionale din lume în contextul declară-•	
rii de către ONU a Anului Internaţional (1993) şi Deceniului (1994-2003) a po-
poarelor indigene din lume; aplicarea „supermagistralei electronice”, iniţiată 
de SUA, UE, Japonia, alte economii puternice, în beneficiul tuturor, fără dis-
criminare; reluarea dialogului UNESCO, ITU şi GATT în domeniul comunicării 
internaţionale; crearea consiliului MacBride (Honolulu, Hawaii, 1994);
elaborarea agendei de dezvoltare a comunicării în contextual edifică-•	
rii societăţii informaţionale pe continentul african, inclusiv conectarea 
Africii la „magistrala electronică”; deschiderea accesului la informaţie a 
populaţiei rurale din ţările în curs de dezvoltare (Tunis, Tunisia, 1995); 
adaptarea soluţiilor pentru mass-media în funcţie de caracteristicile şi •	
provocările fiecărei regiuni şi în cadrul regiunilor; elaborarea agendei de 
dezvoltare a comunicării pe continentul asiatic; dezbaterea internaţională 
privind democraţia şi echitatea în comunicare (Seul, Coreea, 1996); 
dimensionarea responsabilităţii globale în era globalizării; abordarea •	
competenţei mediatice şi a criticii mass-media (Boulder, SUA, 1997); 
examinarea problemelor ce ţin de reglementarea internetului de statutul •	
Corporaţiei Internet pentru Alocarea de Nume şi Numere (Internet Corpora-
tion for Assigned Names and Numbers – ICANN) (Leipzig, Germania, 1999).

Dezbaterea Media în cadrul Mesei Rotunde MacBride din anii 90, având 
un puternic impact academic (în acest răstimp au fost publicate rezultatele 
investigaţiilor mai multor experţi media, inclusiv Kaarle Nordenstreng, Cees Ha-
melink, Armand Mattellart, Carlo Gagliardi etc.) s-a caracterizat în cea mai mică 
măsură prin consecinţe de ordin politic. UNESCO a încetat să fie epicentrul dezba-
terilor media, problemele comunicării au intrat în vizorul Uniunii Internaţionale 
a Telecomunicaţiilor (ITU), Acordului General pentru Tarife şi Comerţ (General 
Agreement on Tariffs and Trade – GATT). 

Încorporarea serviciilor de telecomunicaţii şi a celor de comunicare în ca-
tegoria serviciilor comerciale, produsă în anii 80-90, a conferit alt statut liberei 
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circulaţii a informaţiei, a autorizat iniţiativa privată în domeniul telecomunicaţiilor, 
a extins aria de protejare a drepturilor de autor (din presa tradiţională asupra 
mediilor noi de informare). 

În 1984, SUA au anunţat politica open skies, ceea ce în domeniul 
telecomunicaţiilor a însemnat acceptarea competiţiei internaţionale fără 
facilităţi vamale şi domenii rezervate. În acelaşi an, o comisie independentă con-
dusă de Donald Maitland a pregătit un raport privind dezvoltarea mondială a 
telecomunicaţiilor [121]. Documentul, cunoscut ca Raportul Maitland, precum 
şi rapoartele ulterioare din 1988, 1994 ş.a., au constituit jaloane importante în 
dezvoltarea telecomunicaţiilor, în special în ţările din lumea a treia (telefonie, 
radiodifuziunea digitală). Drept urmare a raportului din 1984 a fost creat Centrul 
pentru dezvoltare a telecomunicaţiilor [213:172].

În 1996, SUA au adoptat Actul privind Telecomunicațiile (Telecommunications 
Act) care a avut repercusiuni relevante asupra telecomunicaţiilor internaţionale. 
Actul de referinţă a solicitat liberalizarea totală a sectorului respectiv. Companii-
le europene, în bună parte proprietate de stat, au început a fi privatizate pentru 
a deveni competitive la capitolul investiţii. OMC care între timp a substituit GATT, 
luând în calcul concurenţa acerbă dintre companiile americane şi cele europene, 
dar şi din alte părţi ale lumii, a adoptat în 1998 un acord privind liberalizarea în 
domeniul telecomunicaţiilor, inclusiv în domeniul tehnologiilor informaţionale 
unde dominau SUA (export estimat la peste $104 miliarde), Japonia (circa $94 
de miliarde), UE (aproape $65 miliarde), Singapore ($42,35 miliarde), Taiwan 
($35,5 miliarde) [88:103]. Odată cu aceasta, ITU şi UNESCO şi-au diminuat rolul 
şi contribuţiile în dezvoltarea infrastructurii comunicării internaţionale.

La începutul anilor 90, odată cu terminarea „războiului rece”, căderea soci-
alismului, destrămarea URSS lumea a devenit „unipolară”. În acest context a fost 
actualizată ideea privind instituirea unei noi ordini mondiale [366:363]. George 
Busch, preşedintele de atunci al SUA, pornind de la experienţa CNN din perioa-
da războiului din Golful Piersic, a actualizat necesitatea instaurării ordinii noi şi 
în câmpul comunicării internaţionale. Această iniţiativă nu venea să reanimeze 
NOMIC-ul din anii 80 al cărui beneficiar principal urmau să fie ţările nealiniate. 
Busch, în viziunea lui Nordenstreng, a propus o altă versiune de nouă ordine în 
domeniul comunicării – cea în care actantul şi beneficiarul principal să fie com-
paniile transnaţionale [237]. 

Cees Hamelink, referindu-se la acest proiect, nota: „Duşmanii idealului de-
mocratic egalitar sunt acele forţe care modelează activ noua ordine mondială care 
este în prezent în curs de dezvoltare, în mare măsură ca răspuns la prăbuşirea co-
munismului. NOMIC reprezintă o ameninţare gravă la proiectul unei democraţii 
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egalitariste, deoarece exacerbează inegalităţile existente şi duce la o eroziune 
profundă a libertăţii oamenilor. Având în vedere că NOMIC nu este binevenită 
peste tot, ea provoacă, de asemenea, o opoziţie acerbă sub forma de fundamen-
talism naţional, etnic şi religios care – în mod ironic – ameninţă în mod egal per-
spectiva unui aranjament democratic de comunicare mondială egalitară”. 

George Gerbner, Hamid Mowlana şi Kaarle Nordenstreng, editorii culegerii 
The Global Media Debate: Its Rise, Fall, and Renewal (Dezbaterea Globală Me-
dia: creșterea, declinul și reînnoirea) (1993), făcând o analogie între NOMIC şi 
iniţiativa de referinţă a lui Busch, au ajuns la o constatare surprinzătoare: NOMIC 
pentru care a pledat Marea Dezbatere Media din anii 70-80 a fost instaurată, 
doar că „pe invers” [apud:237]. Asta, în fapt, venea să însemne că noua ordine 
mondială a informării şi comunicării, versiunea Busch, a fost instaurată treptat 
nu de UNESCO, ci de corporaţiile transnaţionale.

Concluzii. Abordările pragmatice din ultimele decenii ale comunicării 
internaţionale, articulate, în special, în Marea Dezbatere Media, au avut în vi-
zor evaluarea consecinţelor mondiale ale aplicării doctrinei privind fluxul liber 
informaţional, identificarea noii viziuni asupra dezvoltării comunicării la nivel 
mondial, lansarea principiului privind circulaţia liberă, echitabilă, echilibrată şi 
bidirecţională a informaţiei Nord şi Sud, Vest şi Est ca pivot al Noii Ordini Mondiale 
a Informării şi Comunicării (NOMIC), promovarea dreptului la „autodeterminare 
a politicilor de comunicare” [210:12]. NOMIC din raţiuni multiple (politice – in-
teresele divergente ale statelor, ideologice – confruntarea ideologică în anii „răz-
boiului rece”, economice – interesele marilor corporaţii, culturale – contradicţiile 
dintre culturile ţărilor mari şi ţărilor mici, tehnologice – accesul gradual şi asimetric 
la new media şi tehnologiile informaţionale etc.) nu a cunoscut o implementare 
complexă şi consecventă. Totuşi, din momentul lansări Marii Dezbateri Media (anii 
70) şi până în prezent, situaţia în câmpul comunicării la nivel mondial, chiar dacă 
nu a cunoscut o metamorfoza spectaculoasă şi dorită de exponenţii dezbaterii de 
referinţă, s-a caracterizat prin evoluţii capabile să reducă decalajul puternic dintre 
potenţialul de comunicare al ţărilor lumii. În raport cu anii 70, spre sfârşitul anilor 
90, mai exact către anul 1997, potrivit Raportului de dezvoltare umană 2002 (Hu-
man Development Report 2002), la care ne-am referit în debutul acestui capitol, 
decalajul înzestrării cu mediile de comunicare dintre ţările dezvoltate şi cele în curs 
de dezvoltare (calculat la o mie de locuitori) s-a redus de la 10 la aproximativ patru 
ori în cazul presei scrise, de la şase la patru ori – în cazul aparatelor de recepţie 
radio, de la 26 de ori la 3,5 ori – în cazul receptoarelor tv. Totodată e de remarcat 
că potenţialul de dotare cu media de informare continuă să fie minimal în ţările în 
curs de dezvoltare. Aserţiunea are, în temei, datele din tabelul de mai jos. 
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Tabelul 1. Dotarea regiunilor în curs de dezvoltare a lumii cu medii de 
informare  (la 1000 de locuitori) în anul 2001 

Ziare Aparate radio Aparate 
tv

Asia Meridională 60 112 81
Asia Orientală și Pacific ? 287 266
Africa de Est și Nord 33 277 171
Africa Subsahariană 12 198 60
America Latină 70 410 274

Sursa: [123:9].

Dincolo de progresele consemnate, mediile din ţările în curs de dezvoltare 
rămân dependente de informaţia furnizată de ţările dezvoltate. Astfel, anual, 
exportul mondial de programe tv constituie 250 de mii ore, 75 la sută din SUA 
[123:11]. Agenţiile mondiale continuă să reflecte diferenţiat evenimentele din 
diverse părţi ale lumii, cele din ţările în curs de dezvoltare fiind clasate pe ulti-
mele locuri (Reuters consacră 25 la sută din ştirile sale externe Europei, şapte – 
Asiei, 2,1 – Africii); AFP – 2% Africii şi 0,9% Asiei; AP oferea ţărilor asiatice zilnic 
ştiri de 90 de mii de cuvinte, iar primeau din regiune ştiri în volum de 19 mii de 
cuvinte) [123:7]. Altfel spus, multe dintre obiectivele NOMIC îşi păstrează acui-
tatea. 

Din această perspectivă se impune actualizarea Raportului MacBride şi 
conformarea lui la necesităţile comunicării mondiale din sec. XXI. Asemenea 
precedente sunt. În 2001, raportul „Nord-Sud. Un program de supravieţuire”, 
elaborat de comisia Brandt în 1980, a fost actualizat de comisia dirijată de Ja-
mes Quilligan. Acesta, intitulat Ecuația Brandt (The Brandt Equation), fiind un 
omagiu adus lui Brandt decedat în 1992 [297:123], a oferit o abordare nouă per-
spectivelor dezvoltării economice a lumii moderne. Acum, la început de mileniu, 
când tendinţele globalizării şi ale edificării societăţii informaţionale globale se 
fortifică, se impune reconsiderarea comunicării internaţionale din perspectiva 
NOMIC. 
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Capitolul V. „GALAXIA GUTENBERG” A COMUNICĂRII 
INTERNAȚIONALE

Inventarea tiparului, marcând prima revoluţie tehnologică în domeniul 
comunicării, a condus la constituirea a ceea ce Marshall McLuhan în studiul 
The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (Galaxia Gutenberg: 
nașterea omului tipografic) (1962) a şi denumit „Galaxia Gutenberg”. Aceasta a 
reprezentat o expresie a trecerii civilizaţiei umane de la cultura orală la cea tipă-
rită cu implicaţiile definitorii în organizarea socială: „Cu Gutenberg, Europa intră 
în etapa tehnologică a progresului în care schimbarea ca atare devine normă 
arhetipală a vieţii sociale” [208:243]. 

Până la apariţia tiparului, în Europa, potrivit unor date, existau circa 30 de 
mii de titluri de carte în manuscris. După punerea în aplicare a tiparului, numărul 
lor  către anul 1500 a atins deja cifra de aproximativ nouă milioane [384]. Actu-
almente, numai în Biblioteca Congresului American se păstrează 130 de milioa-
ne de unităţi de tipărituri, dintre care peste 29 de milioane de cărţi. Biblioteca 
Centrală Britanică dispune de 97 de milioane de unităţi, numai 45 la sută fiind 
comune cu cele păstrate în Biblioteca Congresului American. Toate celelalte bi-
blioteci ar deţine încă 70-80 de milioane de unităţi de tipărituri care nu sunt în 
posesia celor două biblioteci menţionate [183]. 

Cuvântul tipărit, devenind primul mijloc de comunicare de masă, în opinia lui 
McLuhan, a generat triumful percepţiei vizual-lineare. El, totodată, a alimentat 
Epoca Luminilor prin dezvoltarea limbilor naţionale, a statelor-naţiuni, precum 
şi prin înfăptuirea revoluţiei industriale şi a celei ştiinţifice. Galaxia Gutenberg, 
în viziunea lui McLuhan, este articulată în tipar, producţia şi consumul de masă. 
În această ordine de idei, el nota: „Tipărirea nu este doar o tehnologie, ea, de 
asemenea, reprezintă (…) modele de interdependenţă comunitara” [208:254] şi 
că Galaxia Gutenberg a dat naştere „omului tipografic” [208:158].

Un atribut fundamental al Galaxiei Gutenberg este presa, calificată de McLu-
han drept „o extensie tehnologică imediată a persoanei”, „de o putere şi ener-
gie fără precedent” [208:220]. Ea, potrivit sociologului canadian, a transformat 
dialogul şi discursul, construite din informaţii, într-o „marfă uniform repetabilă” 
[208:202], „într-un bun comun portabil” [208:254]. Presa, la rândul ei, a generat 
apariţia agenţiilor de ştiri. Ambele entităţi, lansate în coordonatele Galaxiei Gu-
tenberg, au devenit platforme ale comunicării internaţionale.

Presa tipărită. Istoria de mai bine de patru secole a presei tipărite ne suge-
rează că acest mijloc de informare, din momentul inventării şi, mai ales, după ce 
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i s-a conferit un caracter de masă, a avut şi continuă să aibă prezenţe vizibile şi 
multiple pe piaţa comunicării internaţionale. Presa tipărită, apărută în condiţiile 
dezvoltării societăţii industriale, totuşi, în virtutea particularităţilor tehnologice 
de producere şi limitelor impuse de reţelele de distribuire, a avut, în faza germi-
nală, un statut preponderent local şi (sau) naţional. Dimensiunile internaţionale 
ea le-a căpătat pe parcursul evoluţiilor de secole. În prezent, în societatea 
informaţională, migrând, în bună parte, în spaţiul virtual, ea este omniprezentă 
şi potenţial accesibilă pentru toţi utilizatorii internetului de pe mapamond. 

Parcursul presei tipărite în câmpul comunicării internaţionale este divizat 
convenţional de cercetătorii în materie în câteva etape. 

Etapa germinală de implicare a presei tipărite în comunicarea internațională 
(1600-1850). În acest răstimp se produce apariţia şi dezvoltarea presei tipărite 
la nivel local şi naţional. Totodată se atestă primele manifestări ale vocaţiei ei 
internaţionale. În acest sens, publicaţiile de pionierat au apărut în a doua ju-
mătatea a sec. XVI. Principala lor caracteristică a fost formatul manuscris (ti-
parul, inventat deja de peste 100 de ani, a fost aplicat în acest domeniu abia în 
sec. XVII) şi periodicitatea instabilă. Potrivit cercetărilor efectuate de numeroşi 
savanţi [163; 384; 171; 21; 135 etc.], prima gazetă manuscrisă a fost lansată în 
premieră în Venezia (1566), pe atunci mare centru comercial european. Cuvân-
tul „gazetă”, intrat în majoritatea limbilor europene, provine de la denumirea 
monedei veneziene („gazetta”) ce a constituit atunci mijlocul de plată pentru 
foaia informativă respectivă. Gazetele manuscrise veneziene, fiind lansate sub 
genericul avvisi (înştiinţări), au reflectat atât evenimentele locale politice şi cul-
turale, cât şi cele din ţările vecine. Ele au servit, pe de o parte, o sursă de infor-
mare (cercetătorii au demonstrat că gazetele manuscrise, deşi apăreau în tiraje 
restrânse, depăşeau hotarele naţionale), iar pe de alta, drept model pentru ga-
zetele similare din mai multe ţări europene. Astfel, bunăoară, Casa bancherilor 
Fugger din Augsburg a editat, între 1568 şi 1605, foaia informativă Fuggerzeit-
ungen. Publicaţia a dispus de o reţea de surse de informare din diferite centre 
europene (Roma, Hamburg, Viena, Madrid, Paris,  Londra,  Varşovia, Constanti-
nopol etc.) [384]. Foile manuscrise, multiplicate într-un tiraj limitat, au circulat 
şi în secolele XVI şi XVII sub denumiri diferite: Occasionels în Franţa, Zeitung – în 
Germania, Courante – în Olanda, Newsletters – în Anglia [163]. 

Gazetele manuscrise sunt relevante în contextul prezentului studiu din cel 
puţin patru considerente. În primul rând, ele dezvăluie caracterul internaţional 
comun al genezei presei ca mijloc de informare în masă. În al doilea rând, ele 
denotă asimilarea la scară internaţională a unor modele naţionale de presă, fie 
şi rudimentare. În al treilea, presa manuscrisă a manifestat interes faţă de eveni-
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mentul internaţional (arealul lor geografic era limitat de mijloacele de transport 
şi de sursele de informare) care, deşi cu întârziere de săptămâni, totuşi, ajungea 
la beneficiarii ei. În final remarcăm şi unele tentative (în acest caz revenim la 
Fuggerzeitungen) de a crea reţele de informare peste hotarele ţării de origine, 
reţele ce au preludiat instituţia corespondenţilor proprii şi a birourilor de presă 
din străinătate. 

În sec. XVII, paralel cu ziarele manuscrise trecute în declin, au început să 
circule şi gazetele tipărite, numărul cărora era în continuă ascensiune. Astfel, 
în 1609, la Strasbourg a fost creată gazeta săptămânală Relation: Aller Furnem-
men, în 1610, la Basel, a fost lansat săptămânalul Ordinari Wohenzeitung. Aces-
te publicaţii conţineau ştiri din Koln, Antverpen, Roma, Praga, Viena, Venezia. 
Ulterior, ziare similare au apărut în întreaga Europă: în 1615 – la Viena şi Frank-
furt-pe-Main, în 1616 – la Hamburg, în 1617 – la Berlin, în 1618 – la Amsterdam, 
în 1620 – în Аntverpen, Magdeburg, Nurenberg, Rostok, în 1621 – la Londra. 
În 1631 a apărut primul săptămânal în Florenţa. Tot atunci, Theophraste Rena-
udot a lansat prima publicaţie franceză – La Gazette. La începutul anilor 40 ai 
secolului XVII, ziare săptămânale se editau în 30 de oraşe europene [384]. Acest 
proces a continuat în deceniile următoare, acoperind noi ţări. În 1640 a fost fon-
dat primul săptămânal tipărit la Roma, în 1661 – la Madrid, în 1690 – la Boston, 
1703 – la Sanct-Petersburg [171:22]. În 1726, Benjamin Franklin a editat primul 
număr al Pennsylvania Gazette, considerată „primul ziar american original”, iar 
peste opt ani – săptămânalul New York Weekly Journal [163].

Edificarea presei periodice în ţările europene a fost însoţită de primele 
experienţe de export de producţie tipărită. Exportul de presă a fost generat, în 
special, de cenzura instaurată în sec. XVII într-o serie de ţări, în special Franţa şi 
Anglia. Exportul respectiv în acea perioadă a fost efectuat, mai ales de Olanda, 
unde tipografii se bucurau de libertăţi mult mai mari decât confraţii lor din alte 
părţi. În acest sens, cercetătorii invocă experienţa din 1620 a lui Kaspar van 
Hilten, editorul ziarului olandez Courante (Vești) care a lansat versiunea fran-
ceză a propriei publicaţii, şi îniţiativa din acelaşi an a lui Piter van de Keepe de 
a traduce în engleză ziarele din Amsterdam. Transferul de experienţă olandeză 
a servit temei pentru apariţia ulterioară a primei publicaţii britanice Corante, 
or Weekly Newes from Italy, Germany, Hungary, Poland, Bohemia, France and 
the Low Countreys (Veşti sau Noutăţi săptămânale din Italia, Germania, Unga-
ria, Polonia, Bohemia, Franţa şi alte ţări) (1621). Olanda a servit, de asemenea, 
locul de editare a revistei pentru cititorul francez Nouvelles de la republique 
des lettres (Noutăţile republicii literare) (1684) de către filosoful francez Pierre 
Bayle [21].
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Apariţia presei cotidiene a constituit, de asemenea, o experienţă 
transnaţională. Ea a fost catalizată de dezvoltarea industrială a tehnologiilor de 
producţie editorială, a reţelelor de acumulare a informaţiilor primare şi de dis-
tribuire a periodicelor tipărite (poştă, transport feroviar, maritim etc.). Primul 
ziar cotidian – Einkommende Zietung (Ziarul care vine) – a fost lansat la Liepzig în 
1650 (potrivit altor surse, primul ziar a apărut în 1660, fiind denumit Neulaufen-
de Nachricht von Kriegs – und Weltthaendeln (Noutățile ce vin despre afacerile 
militare și mondiale) [135:14, 267]. În Anglia, presa cotidiană a fost lansată în 
1702, odată cu fondarea ziarului The Daily Courant, în Franţa – în 1777 (Journal 
de Paris), în Italia – în 1798 (Gazzetta di Genova). Primul cotidian de seara a apă-
rut la Londra în 1788 – The Star.

Totodată presa, în general, şi cea cotidiană, în special, a fost sub incidenţa 
evoluţiilor social-politice. Astfel, dacă revoluţia franceză (1789-1792), prin 
Declaraţia drepturilor omului si ale cetăţeanului a constituit un factor stimulativ 
pentru dezvoltarea presei periodice (în 1787 în Franţa erau 60 de publicaţii, între 
1789-1792 – peste 500), atunci în perioada imediat următoare, odată cu sem-
narea de către Napoleon a decretului privind presa (1810), s-a atestat declinul 
presei atât în Franţa, cât şi în teritoriile ocupate de acesta. Mai mult. Ambele 
evenimente, constată experţii în materie, au fost resimţite în mod proporţional 
şi în ţările vecine. În acest sens, cercetătorii amintesc că guvernul Prusiei a inter-
zis cotidianul Berliner Abendblatter (Foile berlineze de seară), iar presa germană 
a fost obligată să republice materialele din presa oficială franceză. O situaţie 
similară a fost atestată şi în Italia aflată sub ocupaţia franceză, unde dreptul să 
apară îl aveau doar ziarele proguvernamentale, de tipul Monitore di Roma, exe-
cutate după modelul francez [171:69].

În această perioadă s-a produs diversificarea tipologică a presei periodice, 
inclusiv prin apariţia revistei. Acest fenomen, de asemenea, a avut un caracter 
transnaţional. Astfel, prima revistă europeană (Journal des Savants), editată în 
Franţa între 1665 şi 1828 ca o publicaţie cu vocaţie europeană ce abordează 
problemele ştiinţifice şi literare, a constituit un model pentru revistele nou cre-
ate din mai multe ţări europene. Cercetătorii, în acest context, fac referinţă la 
revista engleză Philosophical Transactions of the Royal Society (Studii filosofice 
ale Societăţii Regale) (1665), la cea italiană Il Giornale de'Letterati (1668) etc., 
concepute după modelul publicaţiei franceze [384]. 

E de notat şi faptul că în etapa de referinţă au apărut primele tipărituri, 
concepute ca publicaţii transnaţionale. Relevantă în acest sens este activitatea 
revistei engleze The Spektator (1711), adresată publicului european, dar şi celui 
din ţările-colonii. Publicaţia a prezentat realităţile social-politice, economice şi 
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culturale într-o manieră deosebită, anume prin viziunea personajului comun – 
un gentleman provincial, bine intenţionat, un pic bizar şi extrem de curios. Abor-
darea respectivă a avut priză la public. În consecinţă, atât în Anglia, cât şi în alte 
ţări europene au apărut zeci de reviste ce imitau The Spektator [163]. Modelul 
dat a fost în vigoare, potrivit cercetărilor speciale, până în 1731, când a apărut 
cel modern de revistă, de tip magazin, cu multe rubrici şi tematică diversă. 

Presa timpului a fost expusă influenţei agenţiilor de ştiri Havas, Reuters şi 
Wolff, aflate în proces de transformare în entităţii mondiale de profil. Astfel, co-
tidienele şi săptămânalele au devenit, în mod special, platforme de multiplicare 
a agendelor de ştiri ale unei sau altei agenţii, în funcţie de departajarea zonelor 
de influenţă. Puţine publicaţii au avut capacitatea de a-şi crea propria reţea de 
corespondenţi pentru colectarea ştirilor internaţionale. Una dintre ele a fost zi-
arul The Times, creat de scoţianul John Walter în 1785 (iniţial, publicaţia a fost 
intitulată Daily Universal Register, The Times e din anul 1788). The Times a fost 
unul dintre primele cotidiene care în scurt timp a reuşit să instituie birouri de 
corespondenţi. Datele oferite de cercetători arată că cotidianul britanic chiar în 
primii ani de după fondare a avut asemenea birouri în ţări din Orientul Mijlociu, 
SUA, China şi India [171:69-70].

Săptămânalele şi cotidienele din secolul XVIII, urmând experienţa La Ga-
zette a lui Renaudot, au valorificat pe larg publicitatea ca resursă financiară de 
existenţă a publicaţiilor periodice. Această practică a căpătat curând un caracter 
transnaţional, ajungând şi pe continentul american [163]. 

Modelele de săptămânale, cotidiene şi reviste europene au fost aplicate, 
de asemenea, în ţările ce formau imperiile de atunci. În această parte a lumii au 
fost editate publicaţii, adresate colonizatorilor (în coloniile Spaniei ele au apărut 
în secolul XVIII, în cele britanice, franceze şi germane – în secolul XIX), precum şi 
tipărituri adresate băştinaşilor din colonii şi publicaţii ale misionarilor. Drept al-
ternativă, a fost declanşat procesul de creare a presei numită patriotică, animată 
de idea eliberării naţionale. Astfel, în 1821, la Kalkutta, în India britanică, au fost 
lansate gazetele Sambad Kaumudi (Lumina rațiunii) şi Mirut ul Akhbar (Oglinda 
știrilor). Ziare de acest fel au fost create în China, Cambodgia, Japonia, într-o se-
rie de ţări latinoamericane. Ele au pledat pentru interesele naţionale [384]. 

Etapa transnaționalizării presei tipărite (1850-1990). Între anii 1870 şi 
1914, Marea Britanie, Franţa, Germania şi Italia au trecut prin reforme politice 
puternice. Pe fundalul lor s-a produs avântul presei, cunoscând, în opinia lui 
Giovanni Gozzini, „epoca de aur” [136:123]. Ascensiunea respectivă a vizat, în 
primul rând, dimensiunile ei cantitative. Astfel, dacă în 1865 în Franţa apăreau 
65 de cotidiene, atunci la începutul sec. XX – circa 500, în Anglia, respectiv – 14 
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şi 250. În SUA, numărul cotidienelor a atins cifra de 2000, iar în Germania se 
editau în total circa şapte mii de publicaţii [384]. Presa în perioada de referinţă 
a suportat şi o serie de transformări calitative. Ea a fost delimitată în două ca-
tegorii: de masă, inclusiv tabloidală, adresată cititorului nepretenţios (ziarul de 
referinţă, în acest sens, a fost New York World (1860-1931), redactat de Joseph 
Pulitzer) şi de calitate, destinată cititorului elevat (publicaţii notorii de acest tip 
sunt Financial Times, 1888, apărut la Londra, şi Wall Street Journal, 1889, New 
York Times, 1896, editate la New York). Evoluţiile respective au fost atestate şi în 
majoritatea ţărilor occidentale. Caracter transnaţional a căpătat aplicarea repor-
tajului, a interviului, a investigaţiei jurnalistice. Presa în acest răstimp a evoluat 
dintr-o platformă de acoperire a necesităţilor informaţionale ale cetăţenilor spre 
una de promovare a intereselor politice ale partidelor (astfel a apărut presa mo-
narhistă, liberală, social-democrată, comunistă etc.) şi, pe final, a devenit o afa-
cere comercială (în SUA, după 1830) [317:37]. Jurnalismul a devenit un domeniu 
distinct al activităţii umane [384]. 

Către sfârşitul sec. XIX, caracterul internaţional al jurnalismului a fost certifi-
cat prin fondarea unor entităţi profesionale mondiale. În anul 1894, după primul 
congres internaţional al presei desfăşurat în 1893 la Chicago, a fost instituită 
prima organizaţie internaţională media Uniunea Internațională a Asociațiilor de 
presă (Union of Press Association – IUPA). Ea a cuprins reprezentanţii presei din 
17 ţări (Belgia, Franţa, Argentina, Spania, Danemarca, Norvegia, Suedia, Ger-
mania, Austria, Italia, Rusia, Marea Britanie, Portugalia, Olanda, Elveţia, Noua 
Zeelandă şi SUA). IUPA a fost preocupată atât de formarea profesională, cât şi de 
contracararea informaţiilor false şi a propagandei războiului. În 1936, IUPA a fost 
marginalizată [144:21]. 

În 1933 a fost creată Federația Internațională a Asociațiilor Editorilor de 
presă (International Federation of Newspaper Publishers Associations – FIADEJ), 
iar după cel de-al Doilea Război Mondial – Federația Internațională a editorilor 
de reviste și publicații (International (Federation of Editors of Journals and Pu-
blications – FIEJ). În 1921 a fost creată Asociația Internațională a Jurnaliștilor 
acreditați la Liga Națiunilor (International Association of Journalists accredited 
to the League of Nations), în 1924 – Asociația Internațională a Presei Sportive 
(The International Sporting Press Association), în 1927 – Uniunea Internațională 
a Presei Catolice (International Catholoc Union of the Press), în 1926, la iniţia-
tiva Sindicatului francez al jurnaliştilor, a fost creată Federația Internațională a 
Jurnaliștilor (The International Federation of Journalists – IFG) [144:22-23]. 

Etapa de referinţă, 1850-1950, a fost marcată, de asemenea, de lansarea 
globalizării comunicării graţie dezvoltării reţelelor poştale, a telegrafului şi te-
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lefonului, iar mai apoi – a radiodifuziunii. În acest răstimp, presa tipărită şi-a 
extins experienţa transnaţionalizării. [21:125]. Aceste procese au fost facilitate 
şi de aplicarea unei politici tarifare favorabile pentru serviciile editoriale şi de 
difuzare, inclusiv la scară internaţională, precum şi de interesele strategice ge-
opolitice ale unor ţări de a se promova pe arena internaţională şi de a exercita 
influenţă politică, ideologică şi de altă natură. În 1914, de exemplu, SUA edita 
160 de publicaţii în limbi străine (55 – în germană, 12 – în franceză, italiană şi 
poloneză, 10 – în yiddish, opt – în spaniolă, opt – în cehă [147:41]. Presa tipărită 
în ascensiune cantitativă a multiplicat, totodată, practicile anterioare şi a venit 
cu noi iniţiative de transnaţionalizare. Oportunitatea acestora a fost dictată de 
competiţia pe piaţa mediatică mondială, unde presa tipărită s-a confruntat, din 
anii 20 ai sec. XX, cu radiodifuziunea internaţională. 

Altă inovaţie vizibilă a acestei etape a constat în lansarea unor publicaţii 
internaţionale sau transnaţionale prin statutul şi obiectivele lor. Astfel a fost con-
cepută gazeta Paris Herald, fondată în 1887 ca versiune europeană a ziarului 
New York Herald. Ulterior (1967), ziarul a fost redenumit în International Herald 
Tribune, păstrându-şi, potrivit estimării cercetătorului francez Claude-Jean Ber-
trand, statutul de publicaţie transnaţională [35:42]. Ea s-a difuzat pe parcursul 
istoriei sale în 180 de ţări. Actualmente, gazeta apare sub denumirea de Interna-
tional New York Times (detalii vezi în partea a doua a prezentului capitol). 

La aceeaşi categorie poate fi atribuit şi cotidianul Moscow News, creat în 
1930. Acesta, editat iniţial în engleză, a fost adresat specialiştilor străini care 
munceau în URSS. Ulterior, el şi-a schimbat statutul în ziar internaţional şi a 
devenit vitrina liberalizată de peste hotare a presei comuniste şi o tribună de 
promovare într-o manieră occidentalizată a valorilor sovietice în lume. Deloc în-
tâmplător că versiunea în limba rusă, lansată în 1980, se bucura de mare popu-
laritate în spaţiul ex-sovietic. În perioada URSS, potrivit enciclopediei Wikipedia, 
ziarul se tipărea în SUA, Israel, Germania şi Australia şi se difuza în 54 de ţări. El 
a fost editat în franceză, arabă, spaniolă, iar o vreme şi în italiană, ungară, finlan-
deză şi în alte limbi. 

Transnaţionalizarea presei tipărite din această perioadă a fost efectuată 
şi prin lansarea revistelor internaţionale, destinate în exclusivitate lumii exter-
ne. Cel mai reprezentativ exemplu de revistă de acest tip a fost Reader’s Digest 
(1922). Publicaţia a valorificat într-o manieră particulară experienţa primului 
digest american, Literary Digest (1890). Dacă Literary Digest a avut în obiec-
tiv popularizarea pe interior a gândirii şi cercetării moderne, reflectată în presa 
internaţională, atunci Reader’s Digest - răspândirea, potrivit lui Herbert Schil-
ler, a valorilor americane pe mapamond [227:55]. În 1938 a apărut prima ediţie 
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de peste hotare, londoneză, a revistei, ulterior cucerind noi pieţe de desfacere 
[44:xvii] (detalii vom oferi mai jos). În 1990 a fost creată revista franceză Courrier 
International, un digest al articolelor din presa străină ce popularizează viziunile 
altor popoare asupra realităţilor internaţionale şi franceze [35:64].

O serie de reviste şi ziare, naţionale prin statut, în perioada de referinţă au 
dispus de ediţii internaţionale. Astfel, revista americană de noutăţi Time (1923), 
prima publicaţie de acest tip din lume, conceput cu scopul de a prezenta citito-
rului într-o formulă concisă principalele evenimente din cursul săptămânii din 
toate sferele vieţii, a editat pe parcursul său istoric trei ediţii internaţionale – 
pentru Europa, Orientul Mijlociu şi Africa; pentru Asia; pentru ţările din Pacificul 
de Sud. Peste 10 ani, în 1933, practica dată a fost preluată de altă revistă ameri-
cană – Newsweek (Săptămâna noutăţilor) ce a avut 12 ediţii în diferite limbi ale 
lumii. De notat că modelul revistei de noutăţi ulterior a fost preluat şi aplicat în 
Germania (Der Spiegel, Quick), Italia (Espresso, Tempo), Franţa (L’Express) etc. 
[384]. Ziarele, adevărat, într-o măsură mai mică, au lansat şi ediţii internaţionale. 
Astfel, USA Today (1982) – prima gazetă naţională americană, şi-a lansat în 1986 
ediţia internaţională prin satelit în Elveţia. 

Experienţa ediţiilor internaţionale a fost valorificată şi de revistele de alt 
tip. Astfel, revista ilustrată săptămânală americană Life (1936) a dispus de ediţie 
europeană, precum şi latinoamericană. Practica respectivă a fost reeditată de 
mai multe reviste ilustrate din lume. Drept exemple pot servi revista franceză 
Match (redenumită în Paris-Match, 1949); revista de popularizare a ştiinţei Na-
tional Geographic (1888) cu arie de acoperire internaţională; revista germană 
Geo (1976). 

Internaţionalizarea presei a fost sub incidenţa exportului de ziare şi reviste. 
Claude-Jean Bertrand, în acest context, relevă exportul revistelor specializate 
franceze Elle, Marie Claire care au 20 de ediţii în alte limbi, precum al celor des-
tinate copiilor. Totodată, el constată prezenţele presei străine în Franţa: Femme 
actuelle, Capital, Geo, Prima sau Voici, editate de compania germană Prisma Pre-
sse (Bertelsmann) sau cea pentru copii a companiei americane Disney [35:64].

Presa tipărită occidentală în acest răstimp, dar, mai ales, în deceniile de 
după cel de-al Doilea Război Mondial, a fost exportată masiv din ţările de Nord 
şi de Vest spre cele din Sud şi Est. Exportul respectiv, pe de o parte, a extins piaţa 
presei occidentale, afectate de apariţia noilor medii (televiziunea, internetul), 
iar, pe de alta – a redus capacităţile presei locale în ţările din lumea a treia. Din 
anii 60 s-a redus constant numărul ziarelor cotidiene din Vest, precum şi tirajele 
presei printate în general. Într-o serie de ţări, cum ar fi Suedia, Olanda ş.a., presa 
tipărită a fost subvenţionată pentru a fi menţinută pe piaţa mediatică. În ţările 
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foste colonii, cum ar fi India, Pakistan, Singapore şi alte colonii britanice, presa 
scrisă în dezvoltare era preponderent cea în engleză, ziarele în limbile naţionale 
fie că erau în stagnare, fie – în declin. China, după venirea la putere a Partidului 
Comunist, a fost închisă faţă de mediile străine, iar presa chineză după 1919 a 
fost, în temei, înregimentată politic. În întreaga Africă, în perioada postcolonială 
au fost editate doar 170 de cotidiene, editate în limbile fostele metropole. O 
situaţie similară s-a atestat şi în America Latină [384]. 

Etapa internaționalizării presei tipărite în era internetului (1990-până în zi-
lele noastre). Evoluţiile din această etapă denotă tendinţa de abandonare a su-
portului tradiţional (hârtia) pentru presa tipărită şi migrarea parţială a acesteia 
în câmpul virtual al internetului (detalii a se vedea în Capitolul VIII). Tendinţa 
respectivă, fireşte, nu a anulat cu desăvârşire presa tipărită.

 E de menţionat, totodată, faptul că aplicarea presei scrise în calitate de su-
port media pentru comunicarea internaţională a fost restricţionată, în special până 
în sec. XXI, de gradul sporit al analfabetismului în rândul populaţiei lumii. Astfel, 
cota neştiutorilor de carte în 1999 în Asia Meridională a constituit 46,9 la sută din 
populaţia de peste 15 ani, în estul şi nordul Africii – 38,6 %, în Africa Subsahari-
ană – 41,1 la sută, în America Latină – 11,8 %, în Europa – 2,9 la sută [123:9]. În 
următoarele decenii, situaţia a evoluat în bine, deşi neuniform. Potrivit unui raport 
statistic UNESCO difuzat în septembrie 2014, în 2012, rata de alfabetizare în lume 
a constituit 84 la sută în rândul adulţilor şi 89 – în rândul tinerilor, inclusiv: în Africa 
Subsahariană – 59 şi 69 %, Asia de Vest şi de Sud – 63 si 80 la sută, în statele arabe 
– 78 şi 90%, în America Latină şi regiunea Caraibilor – 92 şi 98 la sută, în Asia de Est 
şi Pacific – 95 şi 99%, în Europa Centrală şi de Est şi în Asia Centrală – 100% [340]. 
Ascensiunea respectivă a constituit o rezultantă a Programului UNESCO Educație 
pentru toți desfăşurat până în anul 2015. Azi, pe agendă este alfabetizarea digitală, 
adică, cultivarea competenţelor de a utiliza tehnologiile informaţionale.

În condiţiile noilor tehnologii informaţionale şi a migrării media pe internet, 
presa naţională şi cea locală capătă valenţele presei internaţionale, în sensul că 
ea poate fi accesată în afara teritoriului naţional sau arealului local de răspân-
dire. Aserţiunea dată nu poartă, însă, un caracter general, ea vizând doar ţările 
ce au acces la internet la nivel de producător şi consumator media. Cercetătorul 
italian Frederico Boni, în această ordine de idei, notează: „Tehnologiile mass-
media sunt printre aspectele cele mai evidente ale noilor limite stabilite de aşa-
numita globalizare şi comunicare-lume, departe de a fi o reţea globală cu acces 
liber la informaţie pentru toţi şi, de fapt, constituind un sistem de difuzare a 
fluxurilor între cei puţini şi pentru cei puţini în care sunt interesate naţiunile mai 
puternice” [40:12]. Totodată, transnaţionalizarea presei scrise în era internetului 



134

se manifestă şi în rezervarea unui spaţiu amplu evenimentelor, statuate de ma-
rile medii de informare pe agenda zilei. 

Presa tipărită cu statut internaţional, transnaţional sau transfrontalier, in-
diferent dacă e multiplicată pe suportul său material tradiţional (hârtia) sau e 
difuzată în spaţiul cibernetic, continuă să fie actant important al comunicării 
internaţionale moderne. Cercetătorii înscriu în lista celor mai influente publicaţii 
din lume ziarele International New York Times, The Financial Times, Wall Street 
Journal, The Times, Le Monde/Le Monde Diplomatique [35; 321;384; 415 etc.].

International New York Times (INYT) a apărut pe piaţa mediatică la 15 
octombrie 2013. Istoria lui, însă, este cu mult mai veche. Ziarul este succesorul 
publicaţiei Herald International Tribune (1966) care, la rândul ei, îşi trage ori-
ginea de la Paris Herald (1887), concepută, la acea vreme, ca ediţie europeană 
a ziarului american New York Herald. Ziarul sub actuala denumire a fost lansat 
după procurarea Internațional Herald Tribune de către compania New York 
Times.

INYT este un cotidian de limbă engleză. Oficiul lui central se află la Paris. 
Potrivit Enciclopediei Wikipedia, ziarul este editat cu un tiraj de circa 250 de mii 
de copii în 38 de filiale şi se difuzează în mai mult de 160 de ţări [321:99]. Inter-
national New York Times, deşi este un ziar privat, este tratat în lume ca sursă de 
documentare asupra politicii administraţiei americane pe arena internaţională 
şi o sursă de informaţie despre evoluţiile americane interne în toate domeniile 
vieţii. Spectrul tematic al publicaţiei, judecând după versiunea electronică, este 
extrem de variat, cuprinzând noutăţi şi opinii din politică, business, ştiinţă, să-
nătate, cultură, modă etc. Versiunea electronică (http://international.nytimes.
com) cuprinde ediţiile americană, internaţională şi chineză ce oferă material tex-
tual, foto, video, multimedia.

INYT, pe parcursul istoriei sale, a dispus de 34 de ziare afiliate din 25 de ţări 
de pe toate continentele, inclusiv Le Figaro (Franţa), Asahi Simbun (Japonia), El 
Pais (Spania), Republika (Nepal), The Jakarta Post (Indonezia). De obicei, afilie-
rea a constat în editarea International Weekly, ediţie bilingvă (engleză+limba zia-
rului local), în 8-16 pagini, cu o acoperire de mai mult de cinci milioane de cititori 
în fiece săptămână. International Weekly utilizează acelaşi format ca New York 
Times şi oferă publicaţiei-gazdă oportunitatea de co-branding pe prima pagină. 
Versiunea electronică poate fi consultată pe http://nytweekly.com.

INYT, din 2003, face parte din Times Company New York (NYSE: NYT) care, 
potrivit site-ului instituţional, este o organizaţie globală media dedicată conso-
lidării societăţii prin crearea, colectarea şi distribuirea de ştiri şi informaţii de 
înaltă calitate. Compania include The New York Times, International New York 
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Times, NYTimes.com, INYT.com şi proprietăţile aferente. Este cunoscută la nivel 
mondial pentru excelenţa în jurnalism şi inovaţii tehnologice.

The Financial Times (FT), lansat în Marea Britanie în 1888, reprezintă ac-
tualmente unul dintre cele mai prestigioase cotidiene internaţionale de afaceri. 
Publicaţia face parte din categoria presei de calitate şi este specializată în noutăţi 
şi analize economice şi financiare internaţionale, regionale şi naţionale. Ea, toto-
dată, abordează evenimentul cu impact global. Anual, ziarul stabileşte rating-ul  
celor mai puternice 500 de entităţi economice din lume. Din 1995 a fost relansa-
tă ediţia internaţională a FT.

Ziarul este editat în 24 de oraşe din diferite ţări (în 1996 a luat start tipărirea 
FT la Hong Kong, între 1998-1999 – la Milano, Boston şi San Francisco, în 2002 – 
în Africa de Sud, în 2003 – la Dubai şi Atlanta, în 2004 – la Sidney, 2009 – la Mal-
ta). Tirajul FT, potrivit datelor din 2014, a atins cota de circa 720 de mii de copii, 
tipărite pe hârtie de culoare roz-pal – una dintre particularităţile ei de identitate. 
Site-ul FT, lansat în 1995, are peste 500 de mii de abonaţi cu plată. În decurs de 
24 de ore, versiunile tipărită şi electronică sunt consultate de peste 2,2 milioane 
de oameni din întreaga lume, se arată pe site-ul corporative (www.ft.com). Către 
2015, FT dispunea de personal editorial în peste 40 de ţări [321:62-74].

Între anii 2000-2012, FT a editat într-un tiraj de 100 de mii de copii ediţia 
în limba germană Financial Times Deutschland. Publicaţia respectivă s-a editat 
pe hârtie roză de nuanţă mai închisă decât ediţia britanică. Până în 2008, ea a 
fost proprietate comună a Casei editoriale Gruner and Jahr, aceasta fiind parte 
a concernului Bertelsmann AG şi Pearson Publishing Group, posesorul FT. Pe 1 
ianuarie 2008, ea a trecut în proprietate deplină germană. Dificultăţile de ordin 
financiar, remarca presa timpului, au făcut ca pe 7 decembrie 2012 să apară ul-
timul ei număr, cu titlul sugestiv Final Time Deutschland. 

Familia FT, potrivit site-ului corporativ, mai cuprinde ediţia chineză a ziarului 
(FT Chinese); Medley Global Advisors (MGA), preocupată din 2010 de analizele 
pieţelor bancare şi de investiţii; New York Institute of Finance, fondat în 1922 în 
scopul educării profesioniştilor în domeniul financiar; editura Financial Publi-
shing; FT Labs, dezvoltator de web aplicaţii etc.

Pe parcursul istoriei sale de peste 130 de ani, FT  şi-a schimbat proprieta-
rii în câteva rânduri. Actualul stăpân al ziarului este compania niponă Nikkei. 
Aceasta l-a procurat contra $1,32 miliarde în 2015 de la proprietarul precedent, 
compania britanică Pearson Publishing Group care a deţinut-o din 1957 [418]. 

The Wall Street Journal (WSJ) fondat în 1889 de Charles Henry Dow, Ed-
ward Jones şi Charles Bergstresser, reprezintă un cotidian economic şi financiar 
american de circulaţie internaţională. Publicaţiei îi aparţine iniţiativa de a elabo-
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ra unul dintre cei mai cunoscuţi indici bursieri din lume – Dow Jones Industrial 
Average (1896). 

Din 1967 începe dezvoltarea internaţională a WSJ. Atunci au fost create 
birouri de corespondenţi în cele mai importante centre financiare din Europa, 
Asia, America Latină, Australia şi Africa. Activitatea ulterioară a ziarului a fost 
marcată de ediţiile europeană, asiatică şi latinoamericană, de ediţiile speciale 
pentru India, China, Japonia, Coreea de Sud, Brazilia. 

Ediţia asiatică a WSJ a fost fondată în 1976 şi a fost tipărită în mai multe 
oraşe de pe continent (Manila, Seul, Tokio etc.). Piaţa ei de desfacere e Hong 
Kong, Singapore, Japonia, Thailanda, Filipine, Coreea de Sud, Indonezia, Taiwan, 
Malaezia, China, India, Vietnam. WSJ este editat on-line şi în chineză (chinese.
wsj.com). Ediţia europeană a WSJ a fost fondată în 1983. În prezent se editează 
în şase ţări şi se difuzează în 50 de ţări europene. WSJ Europe, de regulă, conţine 
noutăţi despre viaţa economică şi politică internaţională şi corporativă, analize 
despre e-tehnologii, bani şi investiţii). 

În 2014, în Rusia a fost lansat The White Square Journal – revistă on-line 
pentru oamenii de afaceri din această ţară (http://wsjournal.ru). Denumirea, 
prin analogie cu WSJ, face referinţa la epicentrul vieţii de afaceri rusă – zona 
Casei Albe de la Moscova. 

WSJ dispune actualmente de 80 de birouri de corespondenţi în peste 50 de 
ţări. În 1996 a fost lansat site-ul WSJ. În 2005, după o pauză de jumătate de veac, 
a fost reluată ediţia de sâmbătă a WSJ (WSJ Weekend Edition). În 2008 a fost 
lansat WSJ Magazine ca revistă trimestrială de lux. Din 2014, revista a devenit 
lunară şi se distribuie atât în SUA, cât şi în Europa şi Asia. Wall Street Journal, po-
trivit datelor din 2013, s-a difuzat în 2,4 milioane de copii, inclusiv peste 900 de 
mii de abonamente pentru versiunea digitală [321:84]. WSJ a câştigat premiul 
Pulitzer de 36 de ori.

În 2007, News Corporation a achiziţionat WSJ contra valorii de $5 miliarde. 
De atunci, publicaţia este parte a concernului mediatic al lui Rupert Murdoch 
care mai deţine altă publicaţia de circulaţie internaţională, britanica The Times.

Cotidianul britanic The Times fondat în 1785 sub denumirea Universal Daily 
Register, redenumit în 1788 în The Times, este unul dintre cele mai longevive 
publicaţii de acest fel din lume. Astăzi dispune de notorietate internaţională. 
Avansarea pe piaţa presei tipărite, a fost determinată, în mare parte,de pio-
nieratul ziarului în inserarea corespondenţei internaţionale. Astfel, în perioada 
războaielor lui Napoleon, când întreaga presă ducea lipsa de informaţii despre 
evenimentul european, The Times a delegat propriul corespondent în Germania 
şi Spania. The Times în felul acesta, a devenit, în viziunea unor cercetători [384], 
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fereastra britanică spre Europa. Ulterior, ea prima a instituit birourile de presă 
de peste hotare. 

În sec. XIX, ziarul a atins apogeul popularităţii în timpul războiului din Crime-
ea, instituind postul de corespondent military. Tirajul lui a atins atunci cota de 60 
de mii de copii, cel mai apropiat concurent având de 10 ori mai puţine exempla-
re. În prezent, tirajul ziarului atinge cifra de 700 de mii de copii. Autoritatea lui 
a fost determinată şi de abordarea corectă a evenimentelor, dar şi de individu-
alitatea editorială (ziarul a elaborat, în 1931, propria garnitură de litere – Times 
New Roman), precum şi de ediţia lui duminicală – The Sunday Times (1821). E de 
menţionat şi faptul că până în 1990, The Times a folosit în textele jurnalistice adre-
sările de curtoazie („Mr”, „Mrs” sau „Miss”). Aceste adresări, rar, sunt utilizate şi 
azi. Ziarul a fost considerat etalon al presei europene, iar corespondenţii lui erau 
trataţi la acelaşi nivel cu ambasadorii, remarcă cercetătorii [384]. 

Prestigiul ziarului The Times a fost atât de mare, încât denumirea lui a fost 
preluată de mai multe publicaţii din lume. Cercetătorii, în acest sens, amintesc 
de Times of India (fondată în 1838), The New York Times (1851), Cape Times 
(Africa de Sud) (1872), Los Angeles Times (1881), Seattle Times (1891), Manila 
Times (1898), The Daily Times (Malawi) (1900), Canberra Times (1926), The Ti-
mes (Malta) (1935) etc. 

În 1981, The Times şi The Sunday Times au fost cumpărate de la Thomson 
de Rupert Murdoch News International. Până atunci, The Times a simbolizat te-
meinicia coroanei britanice [321:49-61].

Le Monde, cotidian francez de seară, a fost fondat la cererea generalului 
Charles de Gaulle în 1944, după eliberarea ţării, când presa colaboraţionistă cu 
regimul fascist de ocupaţie a încetat să funcţioneze. În 1995 a fost lansată versiu-
nea on-line a ziarului (www.lemonde.fr). Până în 2010, el a constituit o societate 
pe acţiuni cu cota de participare de 53 la sută a jurnaliştilor cotidianului, apoi 
pachetul de control (64%) a trecut în mâinile oamenilor de afaceri Matthieu Pi-
gasse, Pierre Berge şi Xavier Niel. 

Le Monde, din start, s-a manifestat ca o publicaţie mondială nu doar prin de-
numirea sa, ci şi prin conţinutul analitic produs: ziarul dă preferinţă examinării în 
profunzime a faptelor relatate. El dispune de ediţia globală, precum şi de ediţia 
specială Le Monde Afrique. Ziarul se distribuie în circa 400 de mii de copii, este 
disponibil în 120 de ţări şi este lecturat de peste două milioane de cititori, potrivit 
site-ului corporativ www.lemonde.fr. Acesta a fost creat în 1995 şi, în 2010, potri-
vit ultimelor date disponibile, beneficia de 5,2 milioane de vizitatori unici lunar.

Le Monde Diplomatique a fost fondat în 1954 în calitate de publicaţie lu-
nară specializată a ziarului Le Monde. În 1996, el devine autonom editorial şi fi-
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nanciar, păstrându-şi afilierea la Le Monde care deţine 51 la sută din acţiunile Le 
Monde Diplomatique, iar 49% revin asociaţiilor „Amicii Le Monde Diplomatique” 
şi Gunter Holzmann. 

Iniţial, Le Monde Diplomatique avea în subtitlu menţiunea Journal des cer-
cles consulaires et diplomatique, fixând, în felul acesta, publicul său ţintă. Cu-
rând, însă, audienţa ei s-a extins considerabil. Publicaţia este cea mai difuzată 
tipăritură franceză în lume – tirajul ei constituie 2,4 milioane de exemplare. Le 
Monde Diplomatique abordează cele mai stringente probleme internaţionale, 
cum ar fi ideologia şi funcţionarea globală a capitalismului, consecinţele ecolo-
gice şi sociale ale liberului schimb, pericolele şocurilor civilizaţiilor, dedesubtu-
rile alianţelor militare, perspectivele noilor forme de democraţie în era marilor 
provocări geopolitice, dând dovadă, potrivit site-ului corporativ (www.monde-
diplomatique.fr) de „spirit critic”. 

Le Monde Diplomatique, potrivit datelor din februarie 2015 oferite de site-ul 
corporativ, cuprindea 37 de ediţii internaţionale, inclusiv 32 tipărite şi 5 electro-
nice în 20 de limbi, inclusiv în esperanto. Aceşti indicatori au fost inferiori celor 
din 2013, când Le Monde Diplomatique a dispus de 47 de ediţii internaţionale, 
inclusiv 39 imprimate şi 8 electronice în 28 de limbi.

Cele mai reprezentative reviste cu impact internaţional sunt The TIME, The 
Newsweek, The Economist, The Reader’s Digest.

The TIME este o revistă de noutăţi americană de circulaţie internaţională. 
Istoria ei a început în 1923. Potrivit versiunii române a Enciclopediei Wikipedia, 
denumirea ei reprezintă un acronim descifrat în unele campanii publicitare drept 
The International Magazine of Events (Revista internaţională a evenimentelor). 
Din acest considerent, denumirea revistei este ortografiată cu majuscule.

The TIME, urmându-şi vocaţia, dispune de mai multe ediţii internaţionale. 
TIME Europe, cunoscută anterior sub numele de TIME Atlantic, este publicată 
la Londra. Ea abordează un spectru larg de probleme ce vizează atât vechiul 
continent, cât şi subiecte cu referire la Orientul Mijlociu, Africa, iar din 2003 
– şi America Latină. Ediţia asiatică, TIME Asia, se editează la Hong Kong. Ediţia 
pentru Pacificul de Sud, potrivit site-ului corporativ al revistei (www.time.
com), apare la Sydney, ea fiind destinată Australiei, Noii Zeelande şi tuturor 
insulelor din Pacific. 

Atenţia publicului internaţional este polarizată atât de maniera succintă 
de a prezenta evenimentele produse în cursul săptămânii, cât şi de topurile 
anuale ale personalităţilor lumii. Primul top a fost lansat în 1927. Atunci, Omul 
anului a fost aviatorul Charles Augustus Lindbergh Jr. care, în acel an, primul 
a survolat Atlanticul. Omul anului, în viziunea revistei, poate deveni nu doar 
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o personalitate concretă, ci şi una generică. Aşa a fost Soldatul American, Uti-
lizatorul internetului. În 2011 a fost Protestatarul. Ulterior, revista a devenit 
cunoscută în lume şi datorită topului 100 de personalități ale anului și ale se-
colului (din anul 1999). 

Revista apare în aproximativ patru milioane de copii săptămânal. Actual-
mente face parte din conglomeratul mediatic TIME Warner.

The Newsweek, fondată în 1933, reprezintă a doua, după The TIME, 
revistă americană de noutăţi cu una dintre mai extinse arii de răspândire 
internaţională (în anumite segmente de timp, tirajul ei a atins cota de patru 
milioane de copii). Ediţiile internaţionale ale revistei apar din 1937. Ea este 
difuzată în Europa, Orientul Mijlociu, Africa şi Asia. Revista, în afară de engle-
ză, se mai editează în japoneză, poloneză, coreeană şi spaniolă pentru toate 
ţările hispanofone. Per total, Newsweek dispune de patru ediţii în engleză şi 
12 în limbile regiunilor de răspândire. Potrivit unor surse on-line, Newsweek 
dispune de 13 birouri de corespondenţi în străinătate (Londra, Paris, Berlin, 
Moscova, Ierusalim, Bagdad, Tokyo, Hong Kong, Beijing, Cape Town, Mexico 
City şi Buenos Aires). 

Dificultăţile de ordin financiar, concurenţa cu ştirile on-line, reducerea aflu-
xului de publicitate au generat în primul deceniu al sec. XXI declinul tirajului 
revistei şi, în consecinţă, a fost afectată profitabilitatea ei. Restructurarea din 
2008-2009, precum şi fuzionarea din 2010 a revistei Newsweek cu site-ul Daily 
Beast, au avut efecte minimale. În 2010, ea a trecut contra sumei simbolice de 
$1 în proprietatea companiei Harman International Industries care şi-a asumat 
datoriile revistei. Situaţia publicaţiei, însă, a continuat să se deterioreze. Atunci 
au fost închise mai multe ediţii internaţionale, inclusiv cea rusă iniţiată în 2004. 
Pe 31 decembrie 2012, Newsweek a încetat să mai apară în format tipărit, fiind 
păstrată doar în format digital sub denumirea Newsweek Global. În 2013 a fost 
achiziţionată de IBT Media care, în 2014, a repus în circuit versiunea tipărită a 
revistei Newsweek, iar din 2015 a lansat versiunea ei sârbă – posibile semne că 
declinul publicaţiei s-a terminat.

Revista The Economist a fost fondată de James Wilson cu asistenţa Anti-
Corn Law League în 1843 ca o voce împotriva legilor britanice de reglementare 
a importului şi exportului de cereale, în special de porumb. Între 1845 şi 1932, 
revista a încorporat Bankers' Gazette şi Railway Monitor. De atunci, publicaţia în 
calitate de revistă săptămânală de ştiri şi opinie oferă, potrivit Enciclopediei Bri-
tanice, o interpretare pertinentă a economiei mondiale din perspectiva politică 
internaţională. Totodată, revista s-a autodefinit ca „publicaţie politică, literară şi 
generală”, se arată pe site-ul instituţional. 
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Revista britanică, din momentul lansării, a avut deschidere faţă de 
evoluţiile de pe continentul american, de unde a recrutat în mod constant citi-
tori. În anii 30 ai secolului trecut, o jumătate din tirajul ei se distribuia în SUA. 
Această tendinţă, constată cercetătorii, s-a menţinut, în special, după atacul 
de la Pearl Harbor (1941), dar şi în deceniile următoare, când revista şi-a extins 
aria tematică (artă, literatură, ştiinţă, tehnologie etc.). Publicaţia a inaugurat 
secţiunea Buttonwood ce inserează analizele pieţelor financiare. În 2009, The 
Economist a pus în circuitul internaţional un milion de copii, o jumătate din el 
fiind difuzată în SUA. The Economist a deschis secţiuni noi dedicate Europei, 
Asiei, Americii Latine, precum şi peste 20 de puncte de corespondenţi în străi-
nătate, se arată pe site-ul corporativ.

The Economist este parte a Grupului Economist care include Economist In-
telligence Unit, specializată pe analiza industriilor, şi EuroFinance care organizea-
ză conferinţe privind strategiile de trezorerie.

The Reader’s Digest este o revistă americană lunară (cu excepţia anilor 
2010-2012, când publicaţia, din motive financiare, a apărut de 10 ori pe an), 
fondată în 1922 de către DeWitt Wallace şi Lila Bell Wallace. Timp de mai multe 
decenii, fiecare număr al revistei a cuprins câte 30 de materiale (unul pe zi) ce 
erau expuneri rezumative şi simplificate ale celor mai importante articole despre 
evenimentele lunii. Acestea erau însoţite de un bogat material ilustrativ, anec-
dote, povestiri amuzante intitulate „Umor în uniform” etc. The Reader’s Digest, 
potrivit cercetătorului american H. Schiller, a fost promotorul modului american 
de viaţă pe arena internaţională. 

Timp de mulţi ani, The Reader’s Digest a fost lider absolut în lume după 
numărul de copii difuzate atât în SUA, cât şi peste hotare. Prima ediţie de pes-
te hotare a fost lansată în 1938 la Londra, în 1940 – ediţia spaniolă, în 1942 – 
cea portugheză, în 1943 – suedeză şi cea arabă. În 1958, revista se edita în 13 
limbi, având 30 de ediţii pentru 100 de ţări cu un tiraj de 8,8 milioane, inclusiv 
2,2 – pentru Europa [44:xvii]. Ulterior, numărul lor a crescut vertiginos. Ediţiile 
globale ale Reader’s Digest (49 la număr în 21 de limbi), într-o vreme, au ajuns 
la 40 de milioane de oameni din peste 70 de ţări, inclusiv din România (2005) 
şi China (2008). Revista este editată, de asemenea, în limbajul Braille, precum 
şi în caractere de litere de dimensiuni mari. Ea este răspândită în format digi-
tal (www.rd.com) şi audio. Formatul revistei la jumătatea din parametrii celor 
mai multe reviste americane îl face destul de popular pentru comoditate de 
a-l folosi. În vara anului 2005, ediţia americană a adoptat sloganul: „America 
în buzunar”.
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* * *
Transnaţionalizarea presei tipărite, începând cu sec. XIX, a fost catalizată de 

apariţia şi dezvoltarea la scară internaţională a agenţiilor de ştiri.
Agențiile mondiale de știri. Agenţiile de ştiri sunt calificate deseori drept 

„ziar al ziarelor” sau „angrosiste de informaţii” [35:76]. Ele, în funcţie de are-
alul geografic al acţiunii lor funcţionale (colectarea, prelucrarea şi distribuirea 
ştirilor, altui material scris, audio, video, multimedia), sunt clasificate în agenţii 
de ştiri mondiale, internaţionale şi naţionale. Obiectul de cercetare al prezentu-
lui studiu vizează primele două tipuri. Agenţiile mondiale şi cele internaţionale 
depăşesc frontierele ţării de origine. Cele mondiale, însă, potrivit lui Henri Pi-
geat, fostul director general al AFP, cuprind un număr important de ţări de pe 
toate continentele, în timp ce agenţiile internaţionale operează într-un număr 
redus de state [35:76].

Agenţiile de ştiri, urmând cronologic presa scrisă, în stadiul de fondare au 
manifestat o anume predilecţie pentru un statut sau altul în calitatea lor de 
actant al comunicării internaţionale. Unele dintre ele au fost primele resurse 
media care au avut tentaţia să depăşească hotarele naţionale, valorificând arii 
extinse informaţionale. Din această perspectivă, au dreptate Edward S. Herman 
şi Robert W. McChesney care au catalogat agenţiile de ştiri drept „prima formă 
semnificativă de media globală” [151:12]. Jonathan Hardy, promovând o viziune 
similară, susţine că agenţiile de ştiri, stabilite de puterile imperiale sau fiind ali-
atele lor, au fost „primele organizaţii mass-media la nivel mondial”. Frontierele 
naţionale au fost depăşite cu uşurinţă şi prin vocaţie de agenţiile de presă care, 
la figurat vorbind, au importat ştiri din străinătate şi au exportat ştiri în străină-
tate, scria el [147:40].

Punctul acesta de vedere este împărtăşit şi de Oliver Boyd-Barrett şi Theri 
Rantanen. Ei, determinând rolul ştirilor în procesul de globalizare, ei notau că 
ştirile, reprezentând produsul colectării şi modelării informaţiilor în marfă dis-
tribuită în funcţie de tehnologiile disponibile, au servit comunicării politice, 
comerţului, dezvoltării pieţei mass-media şi agrementului [306:1]. „Ştirile, scriau 
ei, au contribuit la procesele de construcţie a identităţii naţionale, la imperialism 
şi controlul coloniilor, au fost un lubrifiant esenţial de zi cu zi al activităţii financi-
are atât în interiorul, cât şi între pieţele interne. Colectarea şi diseminarea aces-
tui produs a fost organizată şi raţionalizată în numele mass-media şi clienţilor 
non-media de către un mic grup de agenţii puternice, acţionând la nivel global 
ca un cartel. De aici, legăturile dintre modernitate, capitalism, ştiri, agenţii de 
ştiri şi globalizare reprezintă o caracteristică remarcabilă, dar neglijată în ultimii 
150 de ani” [306:2]. Pornind de la asemenea înţelegere a locului şi rolului ştirilor 



142

în viaţa socială şi în procesul de globalizare, Boyd-Barrett şi Rantanen au abor-
dat agenţiile de ştiri drept „model de întreprindere media multinaţională sau 
transnaţională” şi în calitate de „agenţi ai globalizării” [306:2,15].

Apariția agențiilor mondiale de știri. Anul 1825 reprezintă punctul de ple-
care în procesul de fondare a primei agenţii de ştiri ca fenomen social. Această 
afirmaţie este cuprinsă în valorosul studiu News Agencies. Their Structure and 
Operation  (Agenţiile de ştiri. Structura şi funcţionarea lor) [231], efectuat în 
1953 la solicitarea UNESCO, care cuprinde informaţii empirice relevante pentru 
reconstituirea parcursului de edificare a sistemului actual de agenţii de presă. 
Potrivit sursei citate, în acel an, francezul de origine maghiară Charles Havas a 
inaugurat un birou de traduceri din presa editată în străinătate pentru a fi dis-
tribuite diplomaţilor, comercianţilor şi finanţatorilor privaţi, precum şi ziarelor 
locale. Ultimele nu au manifestat interes, deoarece pe agenda lor figurau în cea 
mai mică măsură ştirile, ele fiind preocupate pe atunci de dezbateri şi polemici 
[231:11]. Cu timpul, preferinţele presei s-au schimbat. Faptul dat l-a făcut pe 
Havas să reorganizeze, în 1835, biroul de traduceri în agenţie de informaţii. Ofi-
cial, ea a fost denumită Agence des feuilles politiques-correspondance generale 
(Agenţia foilor politice – corespondenţă generală). În uzul curent, ea a fost cu-
noscută ca Agenția Havas. Sloganul ei a fost: „Savoir vite, savoir bien” [30:330]. 
Esenţa lui poate fi tălmăcită astfel: a fi informat rapid, a fi informat bine.

Experienţa lui Havas i-a inspirat pe doi stagiari germani să-şi dezvolte pro-
priile afaceri în domeniul jurnalismului de agenţie. Primul a fost Bernhard Wolff 
(1811-1879), viitorul mogul de presă german, iar în 1848 – directorul ziarului 
berlinez National-Zeitung. Pentru a-l face competitiv, el a propus să fie creat 
un birou de colectare şi difuzare a ştirilor, după exemplul lui Havas. Astfel, în 
anul 1849 a luat fiinţă Wolffs Telegraphisches Bureau, cunoscut ca Agenția Wolff. 
Aceasta, la începuturi, a difuzat ştiri de la bursele din Hamburg, Frankfurt-pe-
Main şi Paris, iar ulterior a trecut la ştirile generale despre evenimentele din 
Germania şi Europa de Nord [311:218-222; 384]. 

Cel de-al doilea stagiar la Havas a fost Paul Julius Reuter (1816-1899) (de 
la naştere şi până la convertirea în protestantism el a purtat numele Israel Beer 
Iosaphat). Încă de la începutul sec. XIX, ziarele londoneze şi-au creat birouri de 
corespondenţi în principalele oraşe provinciale, de unde expediau ştirile locale. 
Aplicarea generală a telegrafului electric în 1848 şi extinderea serviciilor poştale 
au făcut posibilă difuzarea operativă a ştirilor interne din Regat. În 1851 a fost 
dat în exploatare cablul Londra-Paris, ceea a însemnat că presa britanică putea 
obţine rapid, de asemenea, ştiri externe. Invenţia dată a fost imediat valorificată 
de Reuter. 
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Astfel, în acelaşi an, 1851, Reuter îşi lansează propria agenţie de ştiri. La în-
ceput, ea s-a numit „Telegrafice Office”, mai târziu – „Continental Telegraph” sau 
„Biroul domnului Reuter”, în final, din anul 1865 – Reuter telegrama Company 
Ltd (RTC), cunoscută ca Agenția Reuters. Din start, agenţia s-a specializat în ştirile 
de afaceri, dar curând şi-a extins tematica, având în calitate de abonaţi mai mul-
te publicaţii londoneze, inclusiv din 1858 – ziarul  The Times [231:11].

În 1848 (pe site-ul instituţional al agenţiei este indicat anul 1846), mai mul-
te ziare din New York au negociat un acord cu privire la departajarea costurilor 
de utilizare a „news boats” (barca de știri), adică, a ştirilor aduse din Europa de 
navele maritime. Din acest an îşi începe istoria o altă agenţie mondială de ştiri 
– Associated Press (AP). Iniţial, această întreprindere a fost cunoscută sub denu-
mirea Harbour News Association. Ea a încetat să funcţioneze în 1857, când, fuzi-
onând cu altă agenţie de ştiri, Telegraphic and General News Association (1850), 
a constituit cooperativa New York Associated Press. Crearea acestei cooperati-
ve a fost dictată de costurile înalte pentru răspândirea telegramelor – unica pe 
atunci modalitate operativă de transmitere a informaţiilor. New York Associated 
Press curând a depăşit reţeaua locală de ziare, creând o serie de entităţi afiliate 
în diferire regiuni ale SUA (Western Associated Press, Southern Associated Press 
şi New England Associated Press). Către 1880, acestea au reprezentat 355 de 
ziare americane. Competitivitatea internă, dar şi neîncrederea reciprocă dintre 
New York Associated Press şi structurile ei afiliate au condus la divizarea coo-
perativei. În 1885, Western Associated Press s-a rupt de grupul newyorkez şi a 
semnat un acord cu agenţia Wolff pentru furnizarea de ştiri europene. În 1892, 
Western Associated Press a fost reorganizată în Associated Press cu sediul în sta-
tul Illinois. New York Associated Press, deşi s-a opus, nu a reuşit să zădărnicească 
reorganizarea respectivă şi, în cele din urmă, a dispărut de pe piaţa mediatică 
americană. Noua entitate creată, Associated Press, a încheiat un contract de ex-
clusivitate cu Reuters care furniza ştiri europene. Către 1895, ştirile Associated 
Press (AP) (Illinois) au fost furnizate la 700 de ziare. În 1900, ea s-a transferat la 
New York [231:12]. 

Fondarea acestor agenţii a fost parte a procesului general de constituire a 
reţelei de agenţii de ştiri în întreaga lume. Potrivit unor date, în prima sută de 
ani de la lansarea agenţiei Havas, în diferite ţări au fost create 128 de agenţii. 
Marea lor majoritate au avut o arie naţională de activitate. Printre acestea se 
numărau agenţiile Korrespondenz-Bureau la Viena, Ritzau la Kopenhaga, Stefani 
la Roma, Magyar Tavirati Iroda la Budapesta, Shimbun Yotatsu Kaisha la Tokio 
etc. La începutul sec. XX au apărut alte două agenţii americane – United Press – 
UP în 1907, fondator E. W. Scripps, şi International News Service – INS în 1909, 
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fondată de W. R. Hearst (în 1958, ele vor fuziona şi vor constitui United Press 
International) [30:332]. În 1918 a fost creată agenţia de presă din Rusia – ROSTA 
(viitoarea agenţie TASS). Potrivit unui studiu UNESCO, dintre 128 de agenţii câte 
au funcţionat între anii 1835-1935, 121 au fost naţionale sau specializate, iar 
şapte au avut statut de agenţii mondiale de ştiri. Acestea au fost Havas, Reuter, 
Wolf, AP, UP, INS, TASS [231:15-17]. Către anii 50 ai secolului trecut, ponderea 
lor a fost diferită. Informaţia TASS ajungea la 40 la sută din populaţia lumii, cea 
AFP – la peste 50%, informaţia Reuters - la peste 60, iar a AP, UPI şi INS – la circa 
70% [231:202].

Primele agenţii care au monopolizat piaţa de ştiri din lume au fost Ha-
vas, Reuters şi Wolff. Astfel, pe parcursul primei sute de ani de activitate, fiind 
entităţi-partenere, ele, în virtutea resurselor limitate, au fost nevoite să creeze 
„alianţe” pentru împărţirea lumii în sfere de influenţă. Ulterior, odată cu ascen-
siunea potenţialului lor financiar şi informaţional, agenţiile de referinţă au de-
venit structuri concurente, antrenate în lupta pentru cucerirea noilor pieţe de 
desfacere. În această confruntare s-au încadrat şi agenţiile americane, reuşind 
să-şi adjudece supremaţia pe piaţa informaţională. Literatura de specialitate a 
clasificat evoluţiile respective în câteva etape.

Prima etapă, 1835-1870, a fost dominată de trei agenţii: Havas, Reuters, 
Wolff. În acest răstimp, sferele lor de influenţă au fost determinate de afinităţile 
politice, economice sau etnice. Astfel, În zona de interese ale agenţiei Havas au 
intrat Franţa, Elveţia, Italia, Spania, Portugalia, Egiptul (în asociere cu Reuters), 
America Centrală şi de Sud. Agenţia Reuters a obţinut dreptul exclusiv asupra 
Imperiului Britanic, Egiptului (în asociere cu Havas), Turciei, Orientului Îndepăr-
tat. Agenţia Wolff a deţinut monopolul asupra Germaniei, Austriei, Țărilor de 
Jos, Scandinaviei, Rusiei şi Balcanilor. Această departajare a fost fixată în acordul 
tripartit semnat în 1859. El şi-a păstrat valabilitatea aproape o jumătate de se-
col, timp în care toţi actorii schimbului internaţional de informaţii şi-au onorat 
angajamentele. La iniţiativa lui Jiulius Reuter, în aceşti ani agenţiile au cooperat, 
făcând schimb de informaţii preponderent de natură comercială. Ele au stabilit 
legături de colaborare cu agenţiile naţionale proaspăt create. 

În timpul celei de-a doua etape, 1870-1914, se prefigurează contradicţiile 
iminente dintre marile agenţii de ştiri. Acestea au avut, în temei, atât factori poli-
tici, cât şi factori economici. Astfel, războiul franco-german (1870-1871), însoţit, 
pe de o parte, de formarea Imperiului german, iar pe de alta – de declinul celui 
de-al doilea imperiu francez şi instaurarea celei de-a treia republici, precum şi 
crearea Triplei alianţe între Germania, Austro-Ungaria şi Italia (1882) a condus la 
deteriorarea raporturilor dintre Havas, Wolff şi Reuters. Parteneriatul lor, fisurat 
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de noua situaţie politică, a fost măcinat şi de intensificarea concurenţei de pe 
piaţa informaţională. Astfel, ascensiunea agenţiei Havas a trezit nemulţumirea 
părţii germane, iar tentativa, de altfel, eşuată, a agenţiei Reuters de a crea o 
structură specializată de informare economică între America de Nord şi cea de 
Sud, între India şi Europa, a provocat suspiciunea lui Havas. E de menţionat, 
totodată, faptul că în acest răstimp, agenţiile europene au trecut în ofensivă 
pentru cucerirea pieţei americane. Astfel, în 1893 a fost încheiat un acord, prin 
care Havas, Reuters şi Wolff obţineau dreptul neexclusiv de a colecta informaţii 
de pe continentul american, inclusiv Canada, Mexic, în timp ce Associated Press 
rămânea privată de dreptul de a vinde ştiri în afara SUA [231:18-19].

A treia etapă a relaţiile agenţiilor mondiale de ştiri (anii dintre cele două 
războaie mondiale) a fost marcată de schimbarea regulilor de pe piaţa schimbu-
lui internaţional de informaţii. Schimbarea dată a fost cauzată, în particular, de 
modificarea rolului agenţiei americane Associated Press pe arena internaţională. 
Dacă până în 1914 ea a fost preocupată, preponderent, de dezvoltarea propriilor 
servicii şi depăşirea concurenţilor săi interni, după 1918, AP a adoptat o nouă 
strategie: ea a denunţat angajamentul din 1893 şi a trecut la cucerirea pieţelor 
informaţionale externe. Primul obiectiv l-a constituit America Latină, zona de 
influenţa a Havas. În 1919, AP a semnat acorduri de colaborare cu ziarele La 
Prensa din Buenos Aires şi Mercurio din Santiago de Chile. Totodată, AP şi-a în-
dreptat privire şi spre Extremul Orient, piaţa informaţională a căruia era domi-
nată exclusiv de Reuters. Către anul 1927, AP şi-a negociat prezenţa pe piaţa 
niponă şi chineză. În 1933, agenţia americană a semnat un contract cu o agenţie 
similară japoneză, Rengo, prin care părţile îşi asumau angajamente reciproce în 
furnizarea ştirilor. Acest acord, nefiind coordonat cu nicio altă agenţie mondială, 
se constată în Studiul UNESCO, a pus capăt alianţelor în domeniul recoltării şi 
diseminării de ştiri. În 1934, în cadrul unei reuniuni de la Riga, agenţiile mon-
diale au denunţat practica anterioară de împărţire a sferelor de influenţă şi au 
acceptat principiul american al libertăţii de informare „peste tot şi pentru toţi” 
[231:20]. În acelaşi an, 1934, odată cu instaurarea regimului hitlerist, a fost su-
primată agenţia Wolff. 

Noua ordine de funcţionare a agenţiilor mondiale de ştiri a impus costuri su-
plimentare din partea fiecărei agenţii, generate de aplicarea tehnologiilor com-
petitive de transportare a informaţiilor, de extinderea geografiei birourilor de 
corespondenţi etc. Havas şi Reuters au folosit radiotelegraful pentru a recuceri 
America Latină şi Extremul Orient prin sporirea operativităţii ştirilor transmise, 
iar AP a deschis birouri în principalele capitale europene. Agenţiile mondiale de 
ştiri au semnat de acum încolo acorduri bilaterale care prevedeau, în particular, 
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furnizarea reciprocă de ştiri din ţara de origine. Situaţia dată a fost păstrată şi în 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial [231:20].

Agenţiile naţionale de ştiri, specializate în exclusivitate pe ştirile interne, au 
fost deconectate de la fluxul informaţional extern, generat şi oferit în condiţii 
preferenţiale de agenţia mondială care „tutela” regiunea/ţara respectivă. Li-
bertatea de a abona ştirile de la agenţia/agenţiile dorită(e) însă a fost afectată 
de costurile mari de abonament. Din aceste considerente, presa locală a intrat 
în raporturi directe cu agenţia furnizoare de ştiri externe. Canada, dominată 
tradiţional de Reuters, a renunţat la serviciile acesteia, deoarece din punct de 
vedere economic era mai avantajoasă abonarea ştirilor AP. Pentru a-şi menţine 
influenţa, agenţiile mondiale au creat agenţii naţionale satelit (astfel, Reuters, în 
1938, a favorizat Asociaţia ziarelor din Africa de Sud sau Press Trust of India) sau 
instituţii afiliate (cazul Australiei, Noii Zeelande etc.) [231:21-22]. 

Agenţiile mondiale de ştiri în anii 50 ai secolului trecut au semnat multi-
ple acorduri de schimb informaţional cu entităţile similare naţionale. Reuters a 
încheiat acorduri sau contracte pentru a furniza ştiri cu 34 de agenţii naţionale 
de ştiri din 32 de ţări, Agence France-Presse – cu 30 de agenţii naţionale de 
ştiri din 28 de ţări şi teritorii, TASS – cu 17 agenţii naţionale de ştiri din 17 ţări, 
United Press – cu 14 agenţii naţionale de ştiri din 12 ţări, Associated Press – cu 
nouă agenţii naţionale din nouă ţări, iar International News Service – cu trei 
agenţii naţionale de ştiri din trei ţări. Agenţiile de ştiri americane furnizau ştiri 
la 21 de agenţii naţionale din 18 ţări. 48 de agenţii naţionale de ştiri din 40 de 
ţări şi teritorii abonau serviciile uneia sau mai multor agenţii mondiale, inclusiv 
17 erau abonate la o agenţie mondială, 12 – la câte două, 12 – la câte trei, şase 
– la câte patru şi una – la cinci [231:22]. Datele prezentate sugerează că opti-
ca de abordare a evenimentului extern sau internaţional era redusă la una-trei 
agenţii mondiale de ştiri, ceea ce conferea presei naţionale din ţările respective 
valenţele sursei de documentare şi caracterul uniformizat ca substanţă şi formă 
de prezentare a ştirii. 

Agenţiile naţionale de ştiri, pentru a acoperi necesităţile informaţionale ale 
publicului său interesat în evenimentele din anumite ţări (având rădăcini isto-
rice, lingvistice, culturale comune) sau aspiraţii similare, în preajma celui de-al 
Doilea Război Mondial au creat diverse asociaţii. Primul tip l-a constituit Agences 
Alliées (Agenţiile aliate), fondată în 1924. Cunoscută şi ca Grupul celor 39, ea 
a întrunit agenţiile de presă din ţările care sperau să rămână neutre în războ-
iul ce se apropia: agenţia belgiană Belga, agenţia elveţiană Berna Agence Tele-
graphique Suisse, olandeză Haga Algemeen Nederlandsch Persbureau, daneză 
Ritzaus, norvegiană Norsk Telegrambyra, suedeză Tidningarnas Telegrambyra 
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Stockholm etc. Acest grup a fost activ şi în perioada postbelică. Alianţa şi-a în-
trerupt activitatea odată cu declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial. Ea a 
fost reluată în 1952, când a avut loc reuniunea la care au fost invitaţi să participe 
AFP (Franţa), Agencia de Noticias e de Informacoes (Portugalia), Agenzia Nazio-
nale Stampa Associata (Italia), Austria Presse Agentur, Deutsche Presse Agentur 
(Germania), Irish News Agency (Irlanda), Reuters (Marea Britanie), Suomen Tie-
totoimisto-Finska Notisbyran (Finlanda) şi Telegrafska Agencija Nova Jugoslavija 
(Iugoslavia). 

Tot în perioada postbelică a fost creat şi grupul TASS (1950) care a întru-
nit agenţiile aflate sub influenţa ideologică a agenţiei sovietice de ştiri – Polska 
Agencja Prasowa din Varşovia, Ceska Tiskova kancelář din Praga, Magyar Ta-
virati Iroda din Budapesta, Agenţia albaneză Tirana, Bulgarski Telegrafitscheka 
Agentzia din Sofia şi Agenţia română Agerpres. Puţinele date despre acest grup 
denotă tendinţa lui de a coordona activitatea informaţională [231:22]. 

În 1956, la Berna, a fost instituită Alianța Europeană a Agențiilor de Știri 
(The European Alliance of Press Agencies – EANA) care a încorporat agenţiile 
europene pe criterii profesionale, indiferent de simpatiile lor politice. Agenţiile 
fondatoare ale EANA au fost agenţiile de ştiri Anadolu (Turcia) şi Tanjug (Iugos-
lavia). Agenţiile din spatele „cortinei de fier” au fost invitate să li se alăture în 
1970. În prezent, această entitate numără circa 30 de agenţii. Ea promovează un 
mediu de afaceri propice pentru economia agenţiilor de ştiri, bogat în libertatea 
presei şi favorabil pentru producerea de ştiri imparţiale; protejează dreptul de 
autor şi drepturile conexe. EANA serveşte ca un forum de cooperare şi schimb 
de informaţii şi de experienţă între agenţiile europene de ştiri. Agenţiile membre 
EANA se adresează unui public din 30 de ţări ce cuprinde circa 750 de milioane 
de oameni [305].

După cel de-al Doilea Război Mondial, ierarhizarea agenţilor mondiale de 
ştiri s-a schimbat. Pe prim plan s-au situat cele americane Associated Press 
(AP) şi United Press International (UPI) care au devenit supraputeri şi „cheia” 
agendei-setting în câmpul comunicării internaţionale [147:41]. Tendinţa dată a 
fost fixată de Enciclopedia mondială Censorship care consemna că dominaţia, 
între anii 1850-1930, pe piaţa comunicării internaţionale a agenţiilor Havas 
şi Reuters a fost substituită în perioada postbelică de ascensiunea agenţiilor 
americane [63:1713]. În topul agenţiilor mondiale de după cel de-al Doilea 
Război Mondial s-au menţinut Havas, redenumită în 1944 Agenţia France Pre-
ss, Reuters şi TASS. 

Agenţiile de ştiri de referinţă şi-au menţinut statutul de entităţi mondiale, 
deoarece au continuat să întrunească următoarele condiţii: a) dispuneau de biro-
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uri de corespondenţi într-un număr important de ţări; b) distribuiau informaţiile 
interne şi externe presei locale, agenţiilor naţionale; c) ofereau ştiri oamenilor 
de afaceri, instituţiilor financiare, guvernelor, organismelor internaţionale inter-
guvernamentale şi ale societăţii civile. Agenţiile mondiale în anii 60-70 au mo-
nopolizat nu doar piaţa ştirilor printate, dar şi a celor audiovizuale. Astfel, AP a 
creat serviciul AP TV, iar Reuters – Reuters Television [306:18]. 

Agenţiile mondiale în ultimele două-trei decenii au valorificat predilect 
formatul televizual de ştiri (AP şi Reuters, în mod special). Totodată au apărut 
servicii televizuale de ştiri ca CNN, Bloomberg etc. Cercetătorul britanic Oliver 
Boyd-Barrett, în temeiul studiului efectuat, aminteşte, de asemenea, de World 
Television News (WTH este succesorul UPI Television News care a fost deţinută 
în comun de UPI, cea de-a doua mare agenţie americană şi postul de televiziune 
britanic de ştiri ITN) [306:19]. Cu aceasta ocazie, el face referinţă la Eurovision, 
într-o măsură mai mică la Asiavision, fondate de radiodifuzorii publici din regiu-
nile respective ca alternative la agenţiile de ştiri comerciale [306:21].

Oliver Boyd-Barrett, referindu-se la modul de finanţare a acestor agenţii, 
scrie că, spre deosebire de anii 1850 sau 1900, entităţile respective nu mai sunt 
dependente de factorul politic din următoarele considerente: a) acceptarea 
subvenţiei din partea politicului diminuează credibilitatea agenţiilor de ştiri; b) 
privatizarea şi reglementarea difuzării, inclusiv prin cablu şi prin satelit, reduce 
importanţa radiodifuzorilor de stat în calitate de clienţi; c) dezvoltarea pieţelor 
de ştiri financiare reduce necesitatea dependenţei de stat – complet, în cazul Re-
uters, şi parţial, în cazul AFP; d) diminuarea tendinţei Reuters şi AFP de a-şi distri-
bui ştirile exclusiv prin agenţiile naţionale de ştiri, de obicei controlate de stat; e) 
diversificarea pieţei de ştiri media (ştiri foto, radio, TV terestru, cablu, satelit, vi-
deotext, teletext şi servicii on-line) a redus dependenţa de politic” [306:25-26].

În anii 80-90 ai sec. XX, cinci agenţii mondiale (AP, UPI, Reuter, AFP şi 
TASS) acopereau 99,8 la sută din populaţia globului, fiind prezente în 163 de 
ţări [171:289]. Totodată, 95% din ştiri care circulă în lume provin de la agenţiile 
din Nord, precizează cercetătorul Italian Massimo Ghirelli, în acest sens făcând 
referinţă la CNN (SUA), BBC (Marea Britanie), AP (SUA), Reuters (Marea Brita-
nie), AFP (Franţa), DPA (Germania), EPE (Spania), ANSA (Italia). CNN şi AP cu-
mulează 65 la sută din ştirile difuzate [123:6]. O situaţie similară, adică, de do-
minare a pieţei informaţionale globale de către agenţiile mondiale, se menţine 
şi în secolul în curs. Cercetătorul Italian Alessandro Volpi a constatat  în anul 
2003 că patru agenţii mondiale (AP, UPI, Reuters, AFP) au deţinut 80 la sută din 
ştirile distribuite de alte medii de informare din lume [373:122]. Cercetătorul 
francez Henri Pigeat susţine însă că agenţiile „au început să-şi piardă cvasimo-



149

nopolul” din anii 80, invocând progresele tehnice ce permit mediilor de comuni-
care să facă schimb direct de informaţie, precum şi apariţia unor noi platforme 
de colectare, prelucrare şi distribuire a informaţiei (băncile de date, televiziunile 
internaţionale, internetul) [35:71]. 

Un remediu pentru reducerea dominaţiei agenţiilor mondiale de presă l-au 
constituit aşa-numitele „pool”-uri de agenţii locale de ştiri. Astfel, în 1959 a fost 
lansată reţeaua latinoamericană Prensa Latina, iar în 1961, din iniţiativa UNESCO, 
25 de agenţii asiatice au creat un pool pentru schimbul reciproc de informaţie 
– 20000 de cuvinte pe zi. În perioada respectivă a început să funcţioneze Inter-
PressService (1964) cu sediul la Roma, care difuza 16 mii de cuvinte ştiri în en-
gleză şi spaniolă despre realităţile din ţările de Sud, în special, latinoamericane. 
De asemenea, la Roma a fost creată Agenţia misionarilor (MISNA) [123:7]. În 
1975, în scopul opunerii rezistenţei faţă de expansiunea agenţiilor mondiale şi 
echilibrarea fluxului de informaţie, ţările nealiniate au creat un pool comun cu 
centrul la agenţia iugoslavă – TANJUG [137:57]. În 1979, agenţiile de presă din 
Sud au fondat Agenţia Panafricană de ştiri cu sediul la Dakar care difuza ştiri cu 
un volum zilnic de 25 de mii de cuvinte în engleză şi franceză. În pofida acestor 
încercări, ţările din Sud au rămas sub incidenţa agenţiilor mondiale. De exemplu, 
Reuters consacra 25 la sută din ştirile sale externe Europei, 7 – Asiei, 2,1 – Africii. 
AFP – 2% Africii şi 0,9 Asiei. AP oferea ţărilor asiatice zilnic ştiri de 90 de mii de 
cuvinte, iar primeau din regiune ştiri în volum de 19 mii de cuvinte [123:6-7]. În 
ultimul deceniu, deşi se atestă un anumit aflux de ştiri de la Sud spre Nord, de la 
Est spre Vest, monopolul agenţiilor mondiale de ştiri continuă se afecteze clima-
tul internaţional informaţional. 

În ultimele două-trei decenii, spectrul agenţiilor mondiale s-a redus la trei 
(AFP, Reuters, AP). UPI, în urma declinului din anii 80, a retrogradat [306:20]. 
TASS, în formula tradiţională, a dispărut odată cu destrămarea URSS, locul ei 
fiind ocupată de agenţia ITAR-TASS. Ambele agenţii au părăsit topul agenţiilor 
mondiale. 

Agence France Presse (AFP) este succesoarea agenţiei Havas. Ultima, pe 
durata ocupării Franţei în 1940 de forţele germane, a fost preluată de către 
autorităţi şi redenumită Oficiul francez de Informare (OFI). Numele Havas l-a 
păstrat doar compania privată de publicitate. La 20 august 1944, când forţele 
aliate au intrat în Paris, un grup de jurnalişti din rezistenţa franceză au preluat 
birourile OFI şi au emis primul set de ştiri cu antetul nou – Agence France Pre-
sse (AFP). 

Înfiinţată după război ca o întreprindere de stat, AFP, conform statutului 
aprobat de Parlamentul francez (1957), a devenit o instituţie independentă 
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redacţional, autonomă financiar şi liberă de a se răspândi la scara mondială. 
Actualmente, ea reprezintă una dintre cele mai dinamice entităţi de profil mon-
diale, receptivă la marile progrese tehnice pe care, pe parcursul anilor, le-a im-
plementat în activitatea de agenţie. 

Primele ştiri Havas/AFP le-a difuzat recurgând la diligenţă şi porumbei 
poştali. Agenţia, ulterior, a utilizat telegraful electric (1853), telefonul (1877), te-
legraful radiofonic (1880), telescriptorul (1888), cablul transatlantic (1903), un-
dele scurte de radio (1930). În octombrie 1944 a fost creat serviciul foto AFP, doi 
ani mai târziu a fost pus în uz telexul, iar în 1971 – satelitul. În 1976 a demarat 
procesul de informatizare a AFP. În 1981 a debutat transmiterea digitală a ima-
ginilor. APF, în 1983, a lansat primele jurnale audio, iar peste doi ani – serviciul 
AFP Photo International. În anul 1985, pentru prima dată, volumul informaţiilor 
difuzate a depăşit cifra de un milion de cuvinte. În anul următor, AFP a imple-
mentat tehnologiile telematice (Minitel – mic terminal de consultare a băncilor 
de date [35:68]). În anul 1988, jurnaliştii AFP, folosind valiza Inmarsat, au putut 
să transmită în direct via satelit reportajele pregătite. În acelaşi an a fost utilizat 
serviciul infografic ce a deschis posibilitatea de a utiliza desene, grafice pentru a 
completa textele transmise. Satelitul a fost utilizat pentru diseminarea fotografi-
ilor (1992). Anul următor, AFP a încheiat complet procesul de digitalizare. 

AFP, în perioada postbelică, şi-a extins prezenţele pe piaţa mondială. Dacă 
în 1957 agenţia dispunea de 46 de birouri şi corespondenţi în 116 ţări şi distribu-
ia ştiri în 73 de ţări, în anii 80,  birourile AFP activau în 118 ţări, cuprinzând 200 
de corespondenţi străini şi peste 1200 de stringeri ce acopereau între 170 şi 200 
de naţiuni [306:25], iar în 2005 difuza ştiri în 165 de ţări, în 50 dintre care avea 
corespondenţi proprii [123:6], atunci în prezent, potrivit site-ului instituţional 
(www.afp.com), AFP are de 2326 de colaboratori, inclusiv 1575 de ziarişti de 80 
de naţionalităţi, reuniţi în 200 de birouri ce acoperă peste 150 de ţări. Zilnic, AFP 
difuzează peste 5000 de seturi de ştiri, inclusiv 1250 în format multimedia, trei 
mii de fotografii, 250 de materiale video, 100 de materiale infografice şi video-
grafice.

În 2014, cifra de afaceri a AFP a fost de 288,2 milioane de euro. Faţă de anul 
2005, numărul de beneficiari a crescut cu 35 la sută, atingând 4600 de clienţi în 
întreaga lume. AFP dispune de mai multe centre regionale (Washington, Hong 
Kong, Nicosia, precum şi Montevideo). AFP transmite ştiri în limbile franceză, 
engleză, arabă, spaniolă, germană, portugheză şi rusă.

În septembrie 2007, AFP a lansat Fundaţia proprie pentru a promova stan-
dardele înalte de jurnalism în întreaga lume, în special în ţările în curs de dez-
voltare. Fundaţia, în activitatea sa de instruire, aplică limbile franceză, engle-



151

ză, spaniolă şi arabă. Primele seminarii au avut loc în Tunisia şi Siria. Fundaţia 
găzduieşte, de asemenea, dezbateri privind libertatea presei, etica profesională 
şi condiţiile de lucru pentru jurnalişti.

Reuters. Agenţia de referinţă, lansată 165 de ani în urmă ca o entita-
te naţională, din start a avut prezenţe constante şi semnificative pe arena 
internaţională, la început – pe piaţa europeană, iar din 1865 – în afara hotarelor 
vechiului continent, Alexandria egipteană fiind prima destinaţie în acest sens 
[321:224]. Pe parcurs, Reuters a valorificat în creştere vocaţia sa mondială. Dacă 
în anul 1918 producţia ei informaţională era adresată Marii Britanii în proporţie 
de 18,6%, Indiei – 13,2%, Europei – 11,9, Estului – 6,1, Americii de Nord – 0,3 %, 
iar în 1938, respectiv, 28% - Marii Britanii, 24,4 – Indiei, 14,1 – Orientului Mij-
lociu, 8,2% – Europei şi 0,3 la sută – Americii de Nord, atunci în 1979 Europei îi 
reveneau 59%, Americii de Nord – 17, Asiei – 11, Africii – 7, Orientului Mijlociu 
– 3, Americii de Sud – 3% [306:30-31]. În 1995, Reuters, având 120 de birouri în 
74 de ţări, difuza informaţie în 24 de limbi pentru 154 de ţări. Reuters Television 
coopera cu 900 de posturi tv din 81 de ţări [306:29]. Către 2005, Reuters opera 
în 200 de oraşe din 97 de ţări. Ştirile au fost difuzate în proporţie de 30 la sută în 
America, 54 – în Europa, Orientul Mijlociu şi Africa şi 16% – în Asia şi Pacific. Zil-
nic Reuters a difuzat ştiri însumând două milioane de cuvinte [123:6]. Parametrii 
respectivi sunt menţinuţi în linii mari şi în prezent.

Agenţia mondială britanică, din momentul lansării, şi-a arătat predilecţia 
pentru informaţia economică, în special cea financiară. În a doua jumătate a 
secolului XIX, Reuters a fost prezentă pe piaţa bursieră. În 1923, ea a fost pri-
ma agenţie ce a utilizat radiodifuziunea pentru difuzarea informaţiilor financi-
are. În anii de după cel de-al Doilea Război Mondial, Reuters a pus la dispoziţia 
clienţilor săi terminale cu ratele de schimb valutar (1973). Agenţia a produs, 
ulterior, capacităţii de a face tranzacţii prin reţeaua electronică ITS (1981) şi a 
continuat să dezvolte o gamă largă de servicii de tranzacţionare şi de brokeraj 
electronic. În anii 80, informaţia ei economică a fost abonată de şapte mii de 
clienţi. În 1984, Reuters a devenit o companie listată public la Bursa din Londra 
(LSE) şi, de asemenea, de NASDAQ [209:174]. În 1994 a fost lansat Reuters Tele-
vision Financial Service [321:226], iar după asimilarea VisNews formează Reuters 
Television [306:20]. 

Actualmente, Reuters, de rând cu Bloomberg, Dow Jones, potrivit Enciclo-
pediei Wikipedia, se află printre cei mai puternici furnizori de informaţie pentru 
profesioniştii pieţelor financiare. În 2008, după fuzionarea cu Thomson Corpo-
ration şi transformarea ei în Thomson Reuters, agenţia este listată de Toronto 
Stock Exchange şi New York Stock Exchange. Principalele ei produse cuprind ter-
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minalele pentru accesarea pieţelor comerciale electronice (Reuters Dealing) şi 
terminalele pentru primirea şi analiza informaţiei financiare (Thomson Reuters 
Eikon). Drept urmare, agenţia este recunoscută drept cel mai operativ distribui-
tor de informaţie economică, inclusiv a cotaţiilor acţiunilor, pe 244 de pieţe din 
lumea întreagă. 

Reuters, cum este obişnuit să fie denumită în continuare, reprezintă, de ase-
menea, un furnizor important de informaţii generale. Potrivit unor date, agenţia 
livrează informaţii la 40 de mii de abonaţi. Zilnic, ea difuzează 30000 de ştiri cu 
opt milioane de cuvinte în 26 de limbi. Site-ul agenţiei este vizitat lunar de 10 
milioane de utilizatori [321:227]. 

Potrivit datelor spicuite de pe site-ul corporative (www.reuters.com), Reu-
ters, în prezent, dispune de mai bine de 14 mii de colaboratori, inclusiv aproape 
2600 de jurnalişti în circa 200 de locaţii din 91 de ţări de pe glob. Agenţia este 
unul dintre cei mai mari furnizori de ştiri multimedia din lume, audienţa ei ajun-
gând la mai mult de un miliard de oameni în fiecare zi. 90 la sută din veniturile 
agenţiei sunt generate de serviciile informaţionale de pe pieţele financiare şi 
comerciale şi doar 10 la sută provin din difuzarea informaţiei generale.

Associated Press (AP), după fondarea sa în 1848, deşi a cunoscut o dezvol-
tare neuniformă, a reuşit, spre deosebire de altă entitate americană – UPI, să se 
menţină în topul agenţiilor mondiale de ştiri. Către anul 1980, serviciile AP erau 
abonate de peste 10000 de ziare şi servicii de radio şi tv din ţară şi peste hotare. 
Agenţia dispunea de un personal full time de 1032 de unităţi pe piaţa internă 
şi 498 în străinătate [209:173]. În 1997, AP deservea 1550 de ziare americane, 
şase mii de posturi de radio şi tv. Agenţia avea 8500 de abonaţi străini din 112 
ţări. Ştirile ei erau difuzate în cinci limbi. În anii 90, la AP lucrau peste 2500 de 
oameni în SUA şi peste 850 – în afara ţării. AP dispunea de 237 de birouri, inclu-
siv 97 în 71 de ţări [306:29]. Către anul 2005, ştirile AP erau consultate de peste 
un miliard de oameni, producţia agenţiei fiind abonată pe interior de 1500 de 
publicaţii scrise, 5000 de staţii radio şi tv, iar în străinătate – de 8500 de entităţi 
media din 112 ţări. Ştirile AP erau difuzate în şase limbi, inclusiv în engleză cu un 
volum zilnic de două milioane de cuvinte, şi câte 50 de mii de cuvinte în fiecare 
din restul limbilor [123:6].

Longevitatea AP ca agenţie mondială a fost determinată de receptivitatea ei 
la progresele tehnicii. La fel ca şi AFP sau Reuters, în primii ani de activitate, AP a 
recurs la porumbeii poştali şi diligenţa poştală, apoi a utilizat transportul feroviar 
şi cel maritim, telegraful, telexul, telefonul. În 1973, AP a creat propria reţea de 
radio, iar în 1994 – serviciul său de ştiri tv – AP TV care, în 1998, achiziţionează 
World Television News (WTN). Ea dispune de diviziunea Global Media Services 
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ce acordă suport editorial şi logistic radiodifuzorilor. În 2005 a fost digitaliza-
tă baza de date AP. Potrivit informaţiei selectate de pe site-ul agenţiei (www.
ap.org), actualmente, AP foloseşte cele mai recente tehnologii pentru a colecta 
şi distribui conţinuturile. AP dispune de o reţea foto digitală performantă, de 
servicii de ştiri radio, tv şi multimedia. Serviciul AP Mobile, lansat în 2008, a fost 
descărcat de peste nouă milioane de ori. AP are o prezenţă puternică pe reţele 
sociale. Agenţia s-a învrednicit de 51 de premii Pulitzer, inclusiv de 31 de premii 
în domeniul fotografiei (premiul a fost instituit în 1917). 

Potrivit ultimului raport afişat pe site-ul corporativ, în anul 2013, AP a dis-
pus de 282 de birouri în 110 ţări. Audienţa agenţiei, directă şi cea indirectă, adi-
că, prin mediile de informare ce abonează produsele AP, conform aceleaşi surse 
a atins cifra de 3,5 miliarde de oameni, inclusiv 40 de milioane de utilizatori ai 
producţiei digitale. În 2013, AP a produs un milion de materiale foto. Arhiva 
agenţiei cuprinde 34 de milioane de documente, 1,7 milioane de videoclipuri. 

Agențiile internaționale de știri. Această categorie de agenţii de ştiri este 
formată, pe de o parte, de fostele agenţii mondiale (UPI, TASS), iar, pe de alta, 
de agenţiile naţionale care, deservind grupuri regionale de ţări, au căpătat sta-
tutul de agenţii internaţionale. Potrivit clasificării lui Henri Pigeat, e vorba de 
cea germană DPA (Deutsche Press Agentur), cea italiană ANSA, cea spaniolă EFE, 
de două agenţii japoneze: Kyodo, agenţia generală de ştiri, şi Jiji, specializată în 
ştirile economice, de agenţia chineză Xinhua [30:331]. 

United Press International (UPI). În istoria sa de peste o sută de ani, aceas-
tă agenţie a cunoscut atât ascensiune, cât şi declin. Lansată de Edward Scrips în 
1907 sub denumirea United Press, ea a adăugat calificativul de „internaţional” 
abia în 1958, după asimilarea altei agenţii americane, International Service 
News (INS), deţinută de magnatul media William Randolph Hearst. Pe durata 
acestui parcurs, UPI, având circa şase mii de angajaţi, a fost lider mondial în 
colectarea şi producerea ştirilor, deservind peste cinci mii de clienţi. Din 1935, 
UPI a fost prima agenţie americană care a folosit radioul prin fir pentru a trans-
mite informaţia colectată. În 1980, ştirile UPI erau abonate de 695 de ziare, 
188 de agenţii şi 90 de posturi de radio şi tv străine din o sută de ţări [123:6]. 
UPI a delegat 135 de corespondenţi în America Latină, 119 – în Asia, opt – în 
Africa, 28 – în Orientul Mijlociu, 148 – în Europa. Bugetul agenţiei constituie 
$900 milioane [209:173].

Agenţia, bazată în totalitate pe capitalul privat, s-a confruntat cu mul-
tiple dificultăţi de ordin financiar, din care motiv şi-a schimbat proprietarii 
practic la fiecare patru ani, pornind cu 1982, şi de două ori a fost în faliment 
[349]. Raţionalizările operate odată cu trecerea la noul proprietar au măcinat 
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potenţialul şi autoritatea agenţiei. În anii de criză, cei mai buni pentru UPI, po-
trivit datelor Enciclopediei Wikipedia, agenţia a dispus de două mii de angajaţi 
şi 200 de birouri în 92 de ţări. În anul 1998, aceşti indicatori au scăzut dramatic: 
250 de angajaţi şi 12 birouri.

În 2000, UPI a fost cumpărată de News World Communications, o compa-
nie de ştiri internaţionale, fondată în 1976 de către Biserica Unificării, liderul 
căreia a fost Sun Myung Moon. În martie 2011, site-ul corporativ informa că UPI 
dispune de birouri în Seul (Coreea de Sud); Beirut (Liban), Tokyo (Japonia), San-
tiago (Chile), Hong Kong (China). După moartea lui Moon (2012), site-ul agenţiei 
(www.upi.com) a oferit puţină informaţie instituţională. Ea sugerează doar că 
UPI continuă să colecteze şi să difuzeze informaţii din diferite ţări ale lumii şi că 
dispune de o versiune spaniolă. 

TASS, ca agenţie de stat a Rusiei postcomuniste, reprezintă o actualizare a 
brand-ului agenţiei mondiale sovietice de ştiri – Agenția Telegrafică a Uniunii So-
vietice (TASS) (1925-1992). Aceasta, la rândul ei, potrivit cercetătorilor ruşi, şi-a 
tras originea de la Agenţia telegrafică comercială (1902-1904), apoi, succesiv, 
de la agenţia telegrafică din Sankt-Petersburg (1904-1914), agenţia telegrafică 
din Petrograd (1914-1918), agenţia telegrafică din Rusia – ROSTA (1918-1925) 
[135:114]. În perioada sovietică, TASS a fost calificată drept o agenţie mondi-
ală, deoarece dispunea de 200 de corespondenţi în 120 de ţări şi îşi distribuia 
informaţia la 325 de abonaţi [209:174]. După destrămarea URSS, ea a fost rebo-
tezată în ITAR – acronimul denumirii ruseşti Информационное Телеграфное 
Агентство России (Agenţia informaţională telegrafică a Rusiei) la care a fost 
adăugat cuvântul TASS, pentru a menţine, potrivit site-ului acestei agenţii, mar-
ca comercială de notorietate şi în semn de respect faţă de istoria entităţii respec-
tive. Sub denumirea ITAR-TASS, agenţia a funcţionat între anii 1992-2014. Pe 1 
octombrie 2014, ea revenit la denumirea sovietică TASS. 

Varianta rusească a agenţiei ТАSS, potrivit datelor de pe site-ul corporativ, 
dispune de 68 de reprezentanţe de corespondenţi în 63 de ţări. Ea distribuie 
zilnic ştiri în şase limbi (rusă, engleză, franceză, germană, spaniolă şi arabă). Pro-
dusele TASS sunt abonate de cinci mii de entităţi din ţară şi de peste hotare, in-
clusiv peste 1000 de instituţii media, 200 de reprezentanţe diplomatice. În 24 de 
ore, ea difuzează informaţii în volum de 300 de pagini de ziar format A1. Statele 
de personal cuprind 1500 de oameni. Arhiva agenţiei numără mai mult de şapte 
milioane de documente. 

În 2013, printr-un decret prezidenţial, a fost creată întreprinderea 
Федеральное государственное унитарное предприятие Международное 
информационное агентство „Россия сегодня“ (Întreprinderea unitară fede-
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rativă de stat „Agenția informațională internațională „Rossia segodnea”) [404] 
care şi-a anunţat prezenţa pe piaţa mondială cu produse în 45 de limbi. 

Deutsche Press Agentur (DPA), agenţia de presă germană postbelică, a fost 
fondată în oraşul Goslar în 1949, la trei luni după adoptarea Constituţiei Re-
publicii Federale Germania şi la patru zile după primele alegeri parlamentare. 
Redacţia centrală s-a aflat în Hamburg. În pofida dificultăţilor de ordin financiar 
şi logistic, la un an după fondare a fost declanşat procesul de creare a infrastruc-
turii DPA de peste hotare. Astfel, au apărut birourile de corespondenţi la Londra, 
apoi la Paris, Amsterdam, Stockholm, Copenhaga, Washington, Roma, Madrid şi 
Viena. În 1957, DPA a delegat corespondenţii săi la Moscova şi Varşovia, în 1964 
– în capitala chineză Beijing.

DPA, în anii 80-90, a creat serviciile de ştiri economice internaţionale. În 
acest domeniu, DPA colaborează cu AFX Group din Londra, Financial Times şi 
Agenţia France-Presse (AFP). 

În prezent, DPA, potrivit estimării site-ului instituţional www.dpa.de, este 
„lider mondial al agenţiilor internaţionale de presă”. Ea are în jur de 2500 de be-
neficiari din 100 de ţări, inclusiv 75 agenţii naţionale de ştiri. DPA este prezentă 
în 92 de ţări. Ea încorporează serviciile în limbile engleză şi spaniolă. Agenţia ofe-
ră servicii prin fir în patru limbi (germană, engleză, spaniolă şi arabă) non-stop, 
prin satelit sau prin Internet. Agenţia germană de presă a depăşit concurenţa 
puternică, trecând frontierele naţionale şi barierele lingvistice. Ea câştigă clienţi 
noi, implicându-se în soluţionarea diferitor probleme ale industriei de ştiri. DPA, 
în acest sens, este un participant activ în cadrul Alianţei Europene a Agenţiilor, 
un forum esenţial pentru schimbul de experienţă şi know-how în colectarea de 
ştiri şi sectorul de distribuţie.

Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA) este succesoarea agenţiei 
Stefani, creată în 1853 la Trieste, care a crescut odată cu mişcarea pentru unita-
tea Italiei [231:12]. În ianuarie 1945, trei reprezentanţi ai forţelor politice majore 
ale Rezistenţei italiene, Giuseppe Liverani, Primo Parrini şi Amerigo Terenzi, au 
lansat ideea de a organiza o agenţie de ştiri ca o cooperativă de ziare, necontro-
lată de guvern şi grupurile private, înlocuind astfel activitatea agenţiei Stefani. 
Propunerea a avut aprobarea autorităţilor militare aliate care au favorizat suc-
cesul noii agenţii, denumită ANSA. Pe 15 ianuarie 1945, agenţia a difuzat primul 
comunicat de presă.

ANSA a fost constituită ca o cooperativă a 34 de membri, editori de ziare 
naţionale. Pe durata a 70 de ani de activitate, agenţia a asigurat acoperirea eve-
nimentelor majore italiene şi din străinătate. ANSA, potrivit site-ul instituţional 
(www.ansa.it), dispune de 92 de birouri în 80 de ţări, inclusiv  27 – în Europa, 22 
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– în America Latină, cinci – în America de Nord, 14 – în Asia, 11 – în Africa, unu – 
în Australia. Ştirile ANSA sunt executate în italiană, engleză, spaniolă, germană, 
portugheză şi arabă. ANSA colaborează cu agenţiile mondiale de ştiri. Ultimul 
acord a fost semnat în 2014 cu Associated Press în vederea schimbului de mate-
rial textual, foto şi video.

Agencia EFE, prima agenţie de ştiri în limba spaniolă din lume, îşi are origi-
nea în 1865, când a fost creat Centro de Corresponsales, promovat de jurnalistul 
Nilo María Fabra. Acest centru a fost substituit în 1919 de agenţia Fabra care, 
la rândul ei, a fost înlocuită în 1939 de agenţia EFE. Această denumire a fost 
utilizată iniţial doar pentru serviciul exterior al agenţiei spaniole (serviciul intern 
se numea CIFRA). Asemenea separare va exista până în 1977, când se produce 
unificarea denumirii – EFE, pentru toate serviciile agenţiei. 

Infrastructura internaţională a EFE a început să fie edificată mult după cel 
de-al Doilea Război Mondial. Astfel, abia în 1966 au fost create serviciile EFE în 
ţările Americii Latine. Peste trei ani, agenţia spaniolă începe difuzarea de ştiri în 
engleză şi franceză. În 1995 a fost inaugurat serviciul în limba arabă (din 2006 
acesta se află la Cairo), în 2001 – serviciul în portugheză pentru Brazilia. În 2002, 
în Miami, a fost deschis un centru de editare a ştirilor pentru piaţa americană. În 
2009, la Teheran îşi începe munca primul corespondent permanent spaniol. 

Actualmente, EFE dispune în străinătate de 46 de corespondenţi în 34 de 
ţări. Ea zilnic pregăteşte patru ediţii ale buletinelor de ştiri la Madrid, Bogota, Cai-
ro (în arabă), Rio de Janeiro (în portugheză). EFE, potrivit site-ului instituţional, 
distribuie informaţii textuale, foto, audio, video şi multimedia la mai bine de 
două mii de instituţii media din lume. Ponderea ştirilor EFE pe piaţa latinoameri-
cană constituie 40 la sută. Agenţia are 884 de beneficiari americani. EFE editează 
Agenda Mundial Digital – o bază de date cu evenimentele care vor avea loc în 
viitor într-un oraş mic sau pe un întreg continent, cu o abordare dublă: interes 
informativ şi petrecere a timpului liber.

Agențiile Kyodo News şi Jiji Press, lideri pe piaţa informaţională niponă, 
în ultimele decenii au depăşit frontierele naţionale şi devin surse relevante de 
comunicare regională/internaţională. 

Kyodo News, înfiinţată în 1945, constituie o agenţie generalistă privată ce 
oferă ştiri textuale, audio, video şi multimedia în trei limbi (niponă, engleză şi 
chineză). Potrivit site-ului corporativ, www.kyodonews.jp, serviciul englez al 
agenţiei, denumit Kyodo World Services (Kyodo Servicii Mondiale) (KWS), difu-
zează zilnic 200 de ştiri despre evenimentele din regiune, destinatarii cărora sunt 
mass-media transnaţionale din Asia, Statele Unite şi Europa. Produsele KWS 
sunt, de asemenea, abonate de organizaţiile internaţionale şi misiunile diplo-
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matice japoneze din întreaga lume. Reporterii serviciului activează în birourile 
de la New York, Washington DC, Bangkok, Singapore şi Beijing. În total, Kyodo 
News dispune de 43 de birouri în străinătate cu 70 de corespondenţi. În 2001, 
agenţia niponă a lansat primul flux de ştiri pe net în limba chineză. Din 2005 
funcţionează serviciul chinez de ştiri, iar din 2010 – cel coreean.

Agenţia Jiji Press este un serviciu privat specializat în ştiri economice, finan-
ciare, mobiliare, valutare cu 29 de birouri situate pe toate continentele, inclusiv 
12 în Asia. Jiji Press oferă, de asemenea, ştiri politice în limba engleză. Potrivit 
site-ului corporativ, www.jiji.com, agenţia cu produsele sale zilnice de 60 mii de 
cuvinte, este disponibilă în bazele de date importante ale lumii, cum ar fi Reuters 
Business Briefing, LEXIS/Nexis şi altele. 

Xinhua News Agency reprezintă agenţia de stat a Republicii Populare Chi-
neze. Ea a fost fondată în 1931 sub denumirea Red China News Agency. Actuala 
denumire e din anul 1937. Are statut de minister şi se subordonează guvernului. 
Preşedintele agenţiei, prin statut, este membru al Comitetului Central al Parti-
dului Comunist din China.

Prima ei prezenţă pe arena comunicării internaţionale a fost atestată în 
anul 1947, când agenţia şi-a deschis birou la Londra. În 1985, Xinhua a creat 
un birou regional pentru Orientul Mijlociu cu sediul în Cairo. În 2010, China 
a deschis un birou de presă în capitala Laosului, Vientiane. În total Xinhua, 
potrivit datelor furnizate de site-ul instituţional, dispune de 170 de birouri în 
întreaga lume. Agenţia este unica sursă oficială de informaţie despre Partidul 
Comunist şi oficialităţile chineze. Ea difuzează ştiri în şase limbi pe platforma 
internetului.

În ultimul timp se dezvoltă vertiginos agenţiile de ştiri din Australia, In-
dia, Brazilia. Australian Associated Press (AAP), fondată în 1935, este Agenţia 
Naţională de Presă din Australia. Deţinută de Fairfax, News Limited, Seven West 
Media şi Rural Press, AAP are peste 900 de angajaţi pe tot globul. AAP oferă ştiri 
de ultimă oră, imagini, video şi conţinut digital din întreaga lume. AAP este, de 
asemenea, cel mai mare agregator de ştiri şi informaţii locale. Această sarcină îi 
revine paginii web a AAP – Medianet. Pe plan internaţional, în calitate de mem-
bru AsiaNet, Medianet, potrivit site-ului instituţional, comunică direct cu 33 de 
ţări din întreaga regiunea Asia-Pacific şi dincolo, prin legăturile sale exclusive cu 
organizaţiile de presă de ştiri de top din Europa şi Statele Unite.

Cea mai mare agenţie de ştiri din India, Press Trust of India (PTI), are statutul 
de cooperativă a ziarelor locale. Fondată în 1949, după obţinerea independenţei 
ţării, agenţia, conform site-ului instituţional, www.ptinews.com, a contribu-
it la edificarea presei libere în India şi la interconectarea ei la marile fluxuri 
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informaţionale mondiale. PTI, de asemenea, a devenit o sursă de informare a 
lumii despre realităţile indiene. Agenţia dispune de birouri într-un număr impor-
tant de capitale din lume. Materiale PTI sunt editate în hindi şi engleză.

Sistemul de presă brazilian cuprinde cinci agenţii de ştiri (Agencia Brasil, 
Agencia Globo, Agencia Estado, Agencia Jornal do Brasil, Agencia Folha). Agen-
cia Brasil face parte din Empresa Brasil de Comunicação – EBC (Compania brazi-
liană de comunicare), întrunind la momentul fondării, 2007, sistemul public de 
comunicare (două canale tv – TV Brasil, TV Brasil Internacional, Agencia Brasil, 
Radioagencia Nacional şi sistemul public de radio). Celelalte agenţii fac parte 
din diverse grupuri de presă. Ele sunt antrenate în colectarea şi difuzarea ştirilor 
internaţionale.

Concluzii. Presa scrisă şi agenţiile de presă au devenit primele platforme 
media de comunicare internaţională. Ziarele şi revistele, în acest sens, au dezvol-
tat practici multiple. E vorba, întâi de toate, de internaţionalizarea conţinuturilor 
şi extinderea arealului de răspândire a presei naţionale. În al doilea rând, re-
marcăm fenomenul de regionalizare a presei, ceea ce a însemnat în contextul 
comunicării internaţionale lansarea unor tipărituri de interes transnaţional. În 
sfârşit, relevăm internaţionalizarea presei scrise prin editarea de ziare şi revis-
te de vocaţie/talie mondială. Ansamblul acestor practici a conferit comunicării 
internaţionale continuitate şi durabilitate.

Comunicarea internaţională a fost, de asemenea, sub incidenţa agenţiilor 
de presă. Deşi majoritatea au fost concepute şi dezvoltate în calitate de entităţi 
naţionale, unele dintre ele au depăşit frontierele şi interesele locale, afirmându-
se pe post de surse importante de ştiri din şi pentru lumea întreagă sau pentru 
anumite regiuni ale ei. Astfel, au apărut agenţiile de presă de talie mondială şi 
internaţională. Aceste categorii de agenţii au alimentat libera circulaţie pe ma-
pamond a noutăţilor, deschizând astfel orizonturi noi informaţionale pentru co-
municarea internaţională. 



159

Capitolul VI. RADIODIFUZIUNEA INTERNAȚIONALĂ

Radiodifuziunea, potrivit lui Marshall McLuhan, a succedat Galaxia Gu-
tenberg, marcând începuturile dezvoltării mijloacelor electronice de informare. 
În opinia sociologului canadian, ea a prefigurat apariţia unei galaxii noi, electrice 
(alţi cercetători au denumit-o Galaxia Marconi) în parcursul istoric al mediilor de 
comunicare.

Radiodifuziunea, în virtutea proprietăţilor de a penetra spaţii întinse ale 
undelor electromagnetice pe care s-a întemeiat, din start a devenit un instru-
ment de interconexiuni informaţionale internaţionale, inclusiv de comunicare 
internaţională. În această ordine de idei e semnificativ faptul că Ziua Mondială 
a Radioului (World Radio Day) este marcată pe 13 februarie, ziua în care a fost 
difuzată prima emisiune a postului de radio al Naţiunilor Unite (1946). 

Începuturile radiodifuziunii internaționale. Radioul a fost o creaţie co-
lectivă internaţională. Primele transmisiuni radio au fost efectuate la sfârşitul 
sec. XIX. Sârbul americanizat Nikola Tesla, în 1893, a difuzat primele semnale la 
50 km distanţă. Doi ani mai târziu, italianul Gugliermo Giovani Maria Marconi, 
născut în Bologna, după experimentele de transmitere a mesajelor radio utili-
zând limbajul Morse, a construit dispozitivul, dovedit valoros în comunicarea 
şi recepţionarea semnalelor de la distanţă, indiferent de obstacolele natura-
le. Rusul Alexandr Popov, în 1896, a realizat un receptor al undelor radio cu 
care primul a captat mesajul transmis de la distanţă. În 1901 a fost realizată 
transmiterea transatlantică a mesajului radio, din Marea Britanie în America 
[135:68]. 

Radiodifuziunea a cunoscut o dezvoltare explozivă odată cu crearea 
posibilităţilor tehnice de a transmite vocea umană şi muzica, precum şi cu in-
ventarea aparatelor de recepţie. Primul care a transmis un mesaj vocal prin 
undele radio a fost inventatorul canadian Reginald Fessenden. El a realizat, în 
1906, o primă transmisiune pe o distanţă de 18 km şi, în iulie 1907, pe o distan-
ţă de 300 km [4:5]. Potrivit altor date, vocea umană a început să fie difuzată în 
1902 sau 1906 [44].

În anii 20 ai secolului trecut, radiodifuziunea s-a afirmat în calitate de mijloc 
de comunicare în masă (până în anii 30,  radiodifuziunea era cunoscută sub de-
numirea de telefonie fără fir – TFF) [4:14]. În 1920 a fost transmis primul concert 
de către staţia Chelmsford din Marea Britanie, fapt ce a dat start radiodifuziunii 
regulate britanice [65:140]. Istoria radiodifuziunii americane începe pe 2 noiem-
brie 1920 prin transmisiunea de către staţia KDKA din Pittsburgh a reportaju-
lui despre alegerile prezidenţiale [4:8]. Dacă în 1921 în SUA erau 50 de mii de 
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aparate de radio, în 1925 – patru milioane, în 1927 – 6,5 milioane, în 1929 – 10 
milioane, în 1938 – 26, atunci în 1939 – 31 de milioane [171:132]. 

În anii 20, radiodifuziunea regulată a apărut în Rusia, Franţa (1922), Ger-
mania (1923), Italia (1924). Către 1925, radiodifuziunea era prezentă în 19 ţări 
europene [4:10]. Radioul înainte de 1930, potrivit cercetătorilor Pierre Albert şi 
Andre-Jean Tudesq, nu a avut decât „o mică aplicaţie în afara Europei şi a Ameri-
cii de Nord” (Argentina, Japonia, China, Australia) care au reprezentat „rezultatul 
puterilor coloniale” [4:10,13]. Ora de vârf a radiofoniei, potrivit cercetătorilor 
Lyn Gorman şi David McLean, a fost atinsă în anii 30-40, după care începe era te-
leviziunii [135:67]. Potrivit unor date, către începutul sec. XXI în SUA funcţionau 
peste 11 mii de staţii radio, în Europa – nouă mii de posturi de radio, până la 
40000 – în restul lumii [150:14]. 

În deceniul al doilea al secolului trecut au fost efectuate şi primele transmisi-
uni radiofonice internaţionale. Radiodifuziunea internaţională a dominat spaţiul 
comunicării transfrontaliere până la lansarea primilor sateliţi de telecomunicaţii 
care au facilitat prioritar dezvoltarea televiziunii internaţionale [150:38]. Radi-
oul, atât la scară internă, cât şi la scară externă, totuşi îşi menţine importanţa 
până în zilele noastre, deşi curba audienţei lui este descendentă. 

Radiodifuziunea internaţională din momentul lansării a fost efectuată pe 
frecvenţele radio scurte, medii şi lungi. Cele mai eficiente în acest sens sunt 
frecvenţele scurte (2-30 mHz) care, în funcţie de partea zilei, anotimp, grad de 
înnorare şi zonă geomagnetică, acoperă întregul glob pământesc. Din acest con-
siderent, radiodifuziunea internaţională mai este denumită şi radio în diapazo-
nul mondial [197:4]. Uzuale în domeniul comunicării internaţionale au fost şi 
frecvenţele medii (între 530 şi 1710 kHz) care oferă o recepţie sigură pe timp 
de noapte la distanţe cuprinse între 150 şi 2500 de km. În sfârşit, cele lungi au 
fost folosite la scară continentală (150-180 kHz). În anii 30 a început utilizarea 
emiţătoarelor direcţionale, ceea ce sporea gradul de acoperire a regiunii-ţintă. 
Ele au devenit populare în anii războiului „rece”, când intensitatea radiofoniei 
internaţionale a fost la cote maxime [150:38].

Curba ascendentă a radiodifuziunii internaţionale din anii 20-30 a solicitat 
departajarea lungimilor de undă la scară planetară, acestea constituind o re-
sursă naturală epuizabilă. Delimitarea respectivă a avut în obiectiv ordonarea 
eterului mondial şi evitarea interferenţelor transmisiunilor radiofonice şi, deci, 
a bruiajului neintenţionat. Drept urmare, în aprilie 1925 a fost creată, la Ge-
neva, Uniunea Internaţională a Radiodifuziunii (UIR), cuprinzând treptat toate 
ţările europene (cu excepţia URSS şi a Luxemburgului). În cadrul conferinţei 
internaţionale de la Washington (1927) a fost iniţiată repartizarea între ţări a 
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frecvenţelor radio. Această procedură a căpătat statut oficial după Conferinţa 
de la Madrid (1932) care, în particular, a decis modificarea Convenţiei Interna-
ţionale a Telegrafiei în Convenţia Telegrafică privind Radiotelegrafia. 

Primul plan de repartizare a frecvenţelor radio a fost aprobat la Praga în 
aprilie 1929 (între 27 de ţări), apoi la Lucerna, în mai-iunie 1933. Al treilea plan, 
repartizând 140 de lungimi de undă între staţiile din 31 de ţări  a fost adoptat în 
1939, dar nu a fost pus în aplicare din cauza războiului [4:14]. Din 1947, depar-
tajarea frecvenţelor a intrat în competenţa Comitetului Internaţional pentru Evi-
denţa Frecvenţelor Radio care, în 1992, a devenit Comitetul pentru Reglementări 
Radio. Începând cu anul 1948, Tabelul cu Alocări ale Benzilor de Frecvenţe Ra-
dio, elaborat în 1912, a devenit obligatoriu pentru toate ţările-membre [25:46]. 
În 1979, Conferinţa Mondială de Administrare Radio (The World Administrative 
Radio Conference – WARC) a examinat noile reguli de alocare a frecvenţelor. Ele 
au intrat în vigoare pe 1 ianuarie 1982. Până atunci, departajarea lungimilor de 
undă se efectua în temeiul principiului „primul sosit, primul servit”. Odată cu 
crearea noilor state în urma decolonizării a fost revendicată substituirea lui cu 
principiul „planificării a priori” [379:384].

Primii paşi de emisie radiofonică externă au fost efectuaţi în al doilea dece-
niu al secolului trecut. Astfel, Germania, în 1915, în toiul Primului Război Mondi-
al, a folosit radioul ca instrument de propagare a obiectivelor ei politice şi milita-
re în ţările neutre. Audienţa şi impactul acestor programe a fost limitat, întrucât 
se utiliza codul Morse [119:4]. O altă încercare de a folosi radioul în comunicarea 
internaţională l-a întreprins Rusia Sovietică în 1917 pentru a promova idealurile 
comuniste [144:136]. În 1921, radioul cu destinaţie externă, potrivit unor surse, 
a fost folosit de Internaţionala Comunistă pentru exportul revoluţiei proletare. 
Ulterior, acest proces a avut o curbă ascendentă, în special pe continentul ame-
rican şi cel european.

Astfel, în 1924, radiodifuzorii privaţi americani sub auspiciul Uniunii Pan-
americane au iniţiat emisiuni radiofonice adresate ţărilor latinoamericane. În 
1929, Corporaţia NBC (National Broadcasting Company) a emis programe în 
şase limbi pentru publicul străin. O altă entitate, CBS (Columbia Broadcasting 
System), a dispus de o reţea din 64 de staţii, amplasate în 18 ţări latinoamerica-
ne [395].

Către anul 1926, în Europa efectuau transmisiuni internaţionale 26 de staţii 
[144:18]. Iniţial, potenţialul radiodifuziunii a fost valorificat de metropolele eu-
ropene, interesate să-şi consolideze prezenţele în colonii şi să stabilească pe ca-
lea undelor legături permanente şi operative. Astfel, în 1927, coloniile au con-
stituit destinaţiile primelor programe radiofonice olandeze şi britanice. În 1929, 
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Danemarca a transmis emisiuni pentru India de Est [144:18]. Franţa, în 1931 
creând Staţia Colonială (redenumită, în 1938, în Paris Mondial), a debutat în 
radiodifuziunea internaţională. Tot atunci a fost lansat Radio Vaticana ce emitea 
în 14 limbi. Marea Britanie, odată cu fondarea serviciului de radio extern, de-
numit Empire Service (1932) [202:396], a asigurat, iniţial, retransmisiunea BBC 
în colonii (de exemplu, în Nigeria, Ghana şi Sierra-Leone între anii 1934-1935) 
[384], iar în preajma celui de-al Doilea Război Mondial, în 1938, a inaugurat emi-
siuni originale în germană, arabă şi spaniolă. În 1927, primele transmisiuni radio 
internaţionale le-a efectuat România. Radioul a cunoscut o dezvoltare rapidă în 
nordul Europei (Danemarca, Norvegia şi Suedia), unde numărul de receptoare a 
trecut de la 427000 în 1930 la 1226000 la sfârşitul anului 1938 [4:22].

În 1929, URSS, inaugurând postul Радио Москва (Radio Moscova), şi-a ofi-
cializat prezenţa în câmpul radiodifuziunii internaţionale. Postul, din start, a fost 
unul propagandistic: Радио Москва, în programele sale în germană şi franceză, 
iar ulterior – în engleză şi olandeză, promova ideile socialismului şi revoluţii pro-
letare mondiale. Către 1930, Радио Москва emitea în 58 de limbi. După darea 
în exploatare, în 1938, a unui emiţător de unde scurte, programele sovietice au 
putut fi recepţionate pe toate continentele [201:62; 119:4].

Germania lui Hitler a intrat în câmpul radiodifuziunii internaţionale în 1933 
cu programe în engleză pentru SUA şi germane pentru coloniile sale. Ea, ca şi 
URSS, a folosit radiodifuziunea internaţională în calitate de instrument propa-
gandistic. În trei ani, Germania a sporit numărul limbilor de emisie externă până 
la 28. În 1935, pe arena radiodifuziunii internaţionale a apărut Italia cu emisi-
uni în arabă pentru Africa şi Orientul Mijlociu. Către începutul celui de-al Doilea 
Război Mondial, Italia emitea programe radiofonice în 10 limbi străine [4:15; 
201:63].

Spre sfârşitul anilor 30, sistemul de radiodifuziune internaţională, în linii 
mari, a fost conturat. Noul domeniu de comunicare internaţională, marcat de 
avantajele intrinsece (capacitatea de a penetra frontierele, inclusiv audienţa lar-
gă) în raport cu presa tipărită internaţională, venea să marcheze „o combinaţie 
foarte complexa de ştiri, informaţii şi divertisment sponsorizată de stat, îndrep-
tată spre populaţia din afara graniţelor statului-sponsor”, remarca cercetătoa-
rea de la Oxford University, Anne Geniets. Radiodifuziunea internaţională din 
epoca respectivă, estima ea, a însemnat, în mare măsură, utilizarea mijloace-
lor electronice de o societate pentru a forma opinia poporului şi liderului altei 
societăţi. Altfel spus, menţiona Geniets, radiodifuziunea a implicat ceea ce a fost 
odată numit „propagandă”, iar azi e cunoscută sub numele de „diplomaţie pu-
blică”[119:4].
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Radiodifuziunea internaţională, prin potenţialul său funcţional, avea misiu-
nea să recupereze, în bună parte, golurile neacoperite de presa tipărită, confe-
rind noi dimensiuni comunicării internaţionale. Aceasta, bazată pe libertatea de 
exprimare şi accesul liber la informaţie, obţinea capacitatea de a difuza operativ 
şi la mari distanţe, indiferent de frontiere, informaţii pertinente despre evoluţiile 
naţionale în scopul poziţionării cât mai avantajoase pe arena internaţională, de 
promovare a valorilor general-umane, inclusiv a cauzei păcii, de colaborare eco-
nomică şi culturală dintre ţările lumii etc. Radiodifuziunea internaţională des-
chidea perspective pentru o mai bună înţelegere dintre ţările lumii şi pentru o 
solidaritate mai mare la provocările globale. David Hendy, în această ordine de 
idei, a formulat opt ipostaze ale radiodifuziunii internaţionale: 

instrument de politică externă;•	
formă de promovare a culturii naţionale şi a valorilor naţionale;•	
simbol al independenţei statale;•	
pârghie de influenţare a credinţelor (ideologice, religioase);•	
modalitate de constrângere informaţională a persoanelor pe timp de răz-•	
boi;
instrument educativ;•	
mod de întreţinere;•	
mijloc de vânzare de bunuri, servicii, materiale sau imateriale [150:39].•	

În perioada de constituire, radiodifuziunea internaţională, în multiple ca-
zuri, a fost motivată ideologic. Mai mulţi cercetători, inclusiv D. R. Browne în 
studiul International Radio Broadcasting (Radiodifuziunea Internațională), edi-
tat în 1992, David Hendy în lucrarea La radio nell’era globale (Radio în era glo-
bală) apărută în 2002, ş.a. au argumentat ideea respectivă, făcând referinţă la 
experienţele Germaniei hitleriste, Uniunii Sovietice, Marii Britanii, SUA etc. care 
au folosit radio în scopuri propagandistice pentru a promova propriile idealuri şi 
a submina influenţa rivalilor săi internaţionali. Germania a înregimentat radiodi-
fuziunea internaţională în Ministerul propagandei pentru promovarea ideologiei 
naţional-socialiste. URSS a folosit radio ca instrument al Agitpropului în expan-
siunea revoluţiei proletare mondiale. În Italia fascistă, radioul servise drept pur-
tător de cuvânt al lui Mussolini încă de la venirea acestuia la putere [150:39]. 
Radio Japoniei, în 16 limbi, şi Vocea Chinei, în nouă limbi străine au devenit in-
strumente în confruntarea armată dintre Japonia şi China înainte de cel de-al 
Doilea Război Mondial [4:16,23].

Emisiunile difuzate la scară internaţională deseori au fost tratate de ţările-
receptoare drept dăunătoare pentru suveranitatea lor sau erau interpretate ca 
ingerinţe în afacerile lor interne. Din acest motiv, deja în perioada antebelică au 
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fost întreprinse măsuri ce au restricţionat comunicarea internaţională pe calea 
undelor. Astfel, într-un şir de ţări a fost interzisă producerea şi comercializarea 
aparatelor de recepţie în diapazonul undelor scurte adecvate radiodifuziunii 
internaţionale (din 1933 şi până la ocupaţia americană, populaţia Japoniei, de 
exemplu, a fost lipsită de accesul la acest tip de aparate). În perioada de referinţă 
au fost făcute mai multe demersuri diplomatice şi au fost adoptate măsuri de 
natură tehnică, capabile să suprime radiodifuziunea internaţională (Germania a 
bruiat postul Радио Москва, Italia – BBC, ţările vecine URSS – Радио Москва, iar 
URSS a aplicat bruiajul în raport cu serviciile externe de radio occidentale pentru 
propaganda modului de viaţă capitalist). Tentativele de a reglementa comporta-
mentul serviciilor de radio internaţionale, întreprinse de Liga naţiunilor, au eşuat 
odată cu începerea celui de-al Doilea Război Mondial [alte detalii a se vedea: 
420:409-417].

Cercetătorii francezi Pierre Albert şi Andre-Jean Tudesq, analizând, în speci-
al, evoluţiile radiodifuziunii internaţionale în anii celui de-al Doilea Război Mon-
dial, precum şi ulterior, în perioada „războiului rece”, au relevat „războiul unde-
lor” din perioada respectivă [4:23]. Între anii 1939-1945, acest război a fost pur-
tat, pe de o parte, de serviciile de radio ale coaliţiei antihitleriste, iar pe de alta, 
de posturile internaţionale ale ţărilor de pe axa Berlin-Roma-Tokio. Pe parcursul 
lui, actanţii radiodifuziunii internaţionale menţionaţi au pus în aplicare, într-o 
măsură mai mare sau mai mică, propaganda subversivă, atacurile psihologice, 
lansarea aşa-numitor „posturi negre” care-şi deghizau originea pentru a afecta 
opinia ţărilor duşmane etc. [420:410]. 

În acest răstimp au crescut evident volumele de emisie pentru străinăta-
te. Astfel, către vara lui 1940, Germania difuza programe în 30 de limbi străi-
ne. Şi-au intensificat prezenţele în radiofonia internaţională Italia, Japonia, alţi 
sateliţi ai Berlinului. Marea Britanie, la rândul ei, între 1939 şi 1943, de exemplu, 
a sporit emisia în limba franceză de la 3,5 ore săptămânal la 39,5 ore. Un număr 
important de programe difuza Радио Москва. În 1941 a fost fondat serviciul 
internaţional de radio al Chinei. Postul extern de radio Voice of America (Vo-
cea Americii) (VoA) în primul an de activitate (1942) dispunea, potrivit site-ul 
instituţional, de programe în 21 de limbi (pe 2 noiembrie 1942 a fost deschis 
serviciul în limba română) [202:397]. În timpul celui de-al  Doilea Război Mondi-
al, metropolele au inaugurat 15 staţii de radio în ţările africane [alte detalii a se 
vedea: 4:23-28; 384]. 

Radiodifuziunea internațională în perioada postbelică. Radiodifuziunea, 
după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, potrivit unor estimări, a de-
venit „principalul mijloc de informare la nivelul întregii lumi” [4:29]. Importanţa 
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ei, mai ales în dimensiunea internaţională, a sporit în timpul „războiului rece”. În 
acei ani, radiodifuziunea a avut două caracteristici dominante. Prima a constat în 
ascensiunea ei cantitativă şi calitativă evidentă. Cea de-a doua a vizat reducerea 
impactului radiodifuziunii internaţionale prin aplicarea bruiajului. 

În anii de referinţă, trecuţi sub semnul confruntării ideologice între Vestul 
capitalist şi Estul socialist, radiodifuziunea internaţională a devenit instrumentul 
războiului informaţional. Din aceste considerente, numărul serviciilor externe 
de radio a crescut simţitor. În anii 50-60, producţia radiofonică internaţională din 
27 de ţări ale lumii a sporit, potrivit unor date, de patru ori [384]. BBC în 1946, 
VoA în 1947 au început emisia externă adresată URSS. Aceeaşi ţintă au avut-
o posturile Radio Liberty (RL) (1950) şi Radio Europa Liberă (1953). Serviciile, 
amplasate la München, Republica Federală a Germaniei erau finanţate de Con-
gresul american (acest fapt în perioada respectivă nu era afişat). Confruntarea 
radiofonică dintre capitalism şi socialism s-a regăsit, de asemenea, în lansarea 
programelor radiofonice pentru Cuba (Radio Marti, 1985) şi continentul asiatic 
(Radio Free Asia, 1996) [150:39].

În anul 1953, pe arena radiodifuziunii în diapazon mondial a apărut De-
utsche Welle (Unda Germană) (DW). Acest serviciu german de radiodifuziune 
internaţională a fost lansat pe 3 mai de către cancelarul Adenauer. Deutsche 
Welle a devenit o instituţie federală, la fel ca şi Deutschland-funk (Radio Ger-
man) conceput ca o sursă de programe pentru Germania de Est. Emisiunile DW 
erau adresate publicului din Africa, America şi Asia [420:415-417]. În perioada 
de referinţă s-a activizat radioul extern al Franţei, Japoniei, Italiei. 

Радио Москва în anii războiului „rece” a fost înregimentat plenar în politica 
externă sovietică. Acest serviciu de radio în 1948 difuza emisiuni în 31 de limbi 
străine, durata lor săptămânala fiind 334 de ore. În 1960, radioul sovietic difuza 
săptămânal programe cu durata de 344 de ore pentru Europa, 108 ore – pen-
tru America de Nord, 264 – pentru Orientul Apropiat şi sudul Asiei, 42 de ore 
– pentru Africa. Alte emisiuni de propagandă comunistă erau difuzate de către 
democraţiile populare din ţările est-europene (Radio-Budapesta în 1950 difuza, 
de exemplu, şase ore pe săptămână în nouă limbi străine) [4:34].

Ofensiva radiodifuziunii internaţionale dinspre Vest spre Est şi viceversa, 
în anii „războiului rece” a fost periclitată de aplicarea bruiajului. Practica dată, 
utilizată în anii antebelici împotriva expansiunii posturilor de radio fasciste, deşi 
contravenea art. 48 al Convenţiei Internaţionale privind telecomunicaţiile, a 
fost reluată în 1948. Cercetătorii ruşi А. Г. Беспалова, Е. А. Корнилов, А. П. 
Короченский în lucrarea  История мировой журналистики (Istoria jurnalisti-
cii mondiale) [384], au oferit o succintă istorie a acestui fenomen. Astfel, potrivit 
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lor, în anul 1948, URSS a aplicat bruiajul în raport cu BBC şi VoA (potrivit altor 
date, primul bruiaj în raport cu BBC a fost aplicat pe 24 aprilie 1949 şi s-a înche-
iat pe 21 ianuarie 1987). În anii următori, bruiajul a purtat un caracter oscilant. 
În perioadele de ameliorare a relaţiilor Vest-Est, bruiajul a fost redus (de exem-
plu, între 1973-1980 bruiajului a fost supusă doar RFE/RL) şi dimpotrivă, odată 
cu intensificarea confruntărilor, bruiajul devenea maximal (după introducerea 
militarilor sovietici în Afganistan, BBC, VoA, DW au fost bruiate). Potrivit unor 
date, pe teritoriul sovietic către anii 80 funcţionau circa 2000 de staţii speciali-
zate în bruiajul radiodifuziunii internaţionale neagreate de URSS. E de notat că 
radiodifuziunea internaţională, efectuată în aceşti ani de URSS în peste 80 de 
limbi, nu a fost supusă bruiajului din partea ţărilor occidentale. Unica ţară care a 
bruiat emisiunile sovietice externe a fost China [430]. 

Bruiajul, fiind un exerciţiu extrem de costisitor, treptat a fost abandonat de 
către sateliţii URSS. Astfel, în 1963, România a încetat bruiajul RFE, iar în anul ur-
mător – Ungaria. Între 1956-1970, Polonia nu a aplicat bruiajul; mai târziu, odată 
cu tulburările sociale de pe coasta Mării Baltice, Varşovia a dat curs bruiajului. 
În 1986, în condiţiile restructurării sovietice, URSS, Polonia şi Cehoslovacia de 
atunci au declarat că încetează bruiajul BBC, VoA, rezervându-şi dreptul să bru-
ieze RFE/RL. În fapt, URSS a încetat bruiajul în 1987. Capacităţile disponibilizate 
de la bruiajul BBC, VoA, au fost folosite în raport cu RFE/RL. În debutul anilor 90, 
odată cu destrămarea URSS, bruiajul sovietic a încetat.

Radiodifuziunea internațională în anii de după destrămarea sistemului 
socialist. Radiodifuziunea internaţională din anii 90 s-a dezvoltat în condiţii noi, 
determinate, în particular, de schimbările produse în lume (destrămarea URSS şi 
a sistemului socialist, terminarea războiului „rece”, instaurarea lumii unipolare, 
intensificarea procesului de globalizare, pledoariile ţărilor pentru conservarea 
identităţilor naţionale, edificarea societăţii informaţionale, construirea spaţiului 
virtual şi migrarea mediilor de comunicare în acest spaţiu, anularea bruiajului 
etc.). În acest răstimp a fost constituit sistemul de radiodifuziune internaţională 
modern, delimitat în funcţie de capacităţi şi adaptat la condiţiile societăţii 
informaţionale.

Sistemul actual de radiodifuziune internaţională, potrivit datelor dispo-
nibile, este constituit din peste 125 de posturi de radio [197:6]. În funcţie de 
capacităţile lor, ele pot fi divizate în câteva categorii. Prima şi cea mai restrânsă 
categorie este formată din serviciile de radio mondiale ce dispun de cel puţin un 
program non-stop într-o limbă de circulaţie internaţională (BBC World Service, 
VoA, DW, RFI, CRI, Sputnik Internațional). La cea de-a doua, transnațională, atri-
buim serviciile de radio ce acoperă anumite arealuri continentale. Există şi servi-
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cii de radio care se adresează unui grup de state din aceeaşi regiune (Europe 1, 
de exemplu). În perioada de referinţă staţiile de radio comerciale au fost supu-
se internaţionalizării, formând reţele ce unesc ţări şi civilizaţii diferite. Acestea, 
constituind fenomene noi în radiodifuziunea internaţională, joacă un rol tot mai 
mare pe piaţa mediatică, inclusiv cea global virtuală.

Posturile de radio incluse în circuitul internaţional, potrivit unor clasificări 
[384], se divizează, în funcţie de proprietate, în servicii de stat, cu statut oficial (la 
această categorie se referă VoA, Radio France Internationale, China Radio Inter-
national, Sputnik International, precum şi serviciile externe din India, Egipt, Iran, 
Coreea de Sud, Coreea de Nord ş.a.); publice (cele mai reprezentative servicii de 
acest tip sunt BBC, Radio Japonia etc.); surogate sau substituenți (acestea nu-şi 
afişează statutul, preferând să se declare independente sau neguvernamentale 
– o vreme astfel erau anunţate Radio Free Europe, Radio Liberty şi Radio Marti, 
astăzi aceste servicii îşi declara deschis statutul de entităţi de stat). 

Din categoria posturilor internaţionale fac parte, de asemenea, unele servi-
cii de radiodifuziune clericale sau bisericești. Cel mai cunoscut este Radio Vatica-
na, creat de Guglielmo Marconi şi inaugurat pe 12 februarie 1931 de Papa Pius 
al XI-lea. Programele Radio Vaticana sunt actualmente difuzate pe unde scurte 
şi medii, pe FM şi prin satelit, precum şi pe web şi în telefonia mobilă la nivel 
mondial în 45 de limbi [281]. El dispune de buletine electronice de promovare a 
Africii şi Americii Latine. Din 2015, potrivit site-ului instituţional (www.radiovati-
cana.va), este difuzat prin satelitul NileSat pentru Africa şi Orientul Mijlociu. 

Alte culte religioase, de asemenea, dispun de posturi de radio cu răspândire 
internaţională. De exemplu, Radio Vocea Evangheliei Internațional, proprietatea 
comună a Cultului Baptist, Cultului creştin după Evanghelie şi Cultului Penticos-
tal, difuzează 24/7 programe pe satelit şi pe internet – http://rvei.ro. În ultimul 
timp au fost lansate mai multe web radio creştine, de ex., Christ Unveiled Ra-
dio ce difuzează muzică evanghelică non-stop (http://christunveiled.org/radio.
php).

O altă categorie de radiodifuziune cu răspândire internaţională sunt cele 
comerciale. Acestea poartă, preponderent, un caracter regional-continental. De 
ex., Radio Luxemburg, fondat în 1933, cunoscut în anii postbelici şi ca postul 
208 metri (în 1951 el a trecut din banda lungă în cea medie – 208 m), a fost unul 
dintre cele mai populare posturi muzical-comerciale ce putea fi ascultat în ţările 
de vest şi central-europene. În anii 50-70, el a popularizat muzica Rock’n’roll. 
Azi, postul este germanofon, având o altă denumire: RTL – Deutschlands Hit-
Radio, şi are sediul în Berlin. Un alt exemplu de radio musical-comercial poate 
servi Afrique 1, creat cu participarea Franţei la începutul anilor 80 în Gabon. El 
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popularizează muzica africană, dar şi cea mondială şi este captat atât în ţările 
francofone africane, cât şi în America Latină, Orientul Apropiat şi Europa.

Societatea informaţională a modificat modelele funcţionale ale radio-
difuziunii internaţionale, în unele cazuri sporindu-i potenţialul, iar în altele – 
reducându-i-le. E vorba că unele servicii de radio internaţionale, menţinând 
modalităţile de răspândire moştenite din secolul trecut (prin eter în benzile de 
unde scurte), îşi diversifică arsenalul de răspândire (satelit, FM, cablu, on-line 
în spaţiul virtual). Îmbinarea acestor modalităţi de difuzare radio, cunoscută 
sub denumirea de simulcast, este aplicată, de regulă, de posturile mondiale de 
radio. RFI, de exemplu, în afară de eter şi net este prezentă pe FM şi în cablu la 
Dakar, Bucureşti, Praga, Ottawa, Tokyo, New York şi alte 50 de oraşe din lume 
[4:72]. BBC, în unele regiuni ale lumii a renunţat la transmisiunile pe undele 
scurte şi medii, dând prioritate staţiilor locale, difuzării pe satelit şi internet. 
Astfel, emisia BBC în banda undelor medii, potrivit site-ul instituţional, s-a în-
cheiat pe 25 aprilie 2015 cu suspendarea programelor în limba engleză adre-
sate regiunii Mediterane de Est – Israel, Liban, Cipru şi sudul Turciei. Directorul 
BBC World Service, Fran Unsworth, nota cu acest prilej: „Serviciul nostru de 
limbă engleză va fi în continuare disponibil prin satelit şi pe internet. De atunci, 
BBC World Service, în engleză 24/24, este transmis prin intermediul serviciului 
direct-to-home prin satelit pe Eutelsat 13 (13o est, 11117 MHz Vertical) sau prin 
internet la BBCWorldservice.com. RFE/RL penetrează în grilele de emisie ale 
posturilor locale. De exemplu, biroul de la Chişinău al Europei Libere îşi difuza 
în anii 2013-2016 anumite emisiuni la Radio Moldova, la un şir de posturi radio 
locale. În perioada respectivă, aproape toate serviciile de radio internaţional 
şi-au deschis pagini web.

În debutul sec. XXI, Radio France Internationale, BBC World Service, DW, 
VoA ş.a. au creat consorţiul internaţional Digital Radio Mondiale (DRM), pre-
ocupat de elaborarea şi implementarea standardului DRM+ (un set de tehno-
logii digitale radio în diapazonul undelor scurte, medii şi lungi, dar cu calitatea 
FM). Potrivit datelor oferite de Enciclopedia Wikipedia, în 2011, transmisiunile 
în standardul DRM+ au fost efectuate de radiodifuzorii internaţionali din Marea 
Britanie, Franţa, Germania, Spania, Olanda, Rusia, Canada, Vatican etc. [87].

O serie de servicii internaţionale, dar şi naţionale abandonează difuzarea 
prin eter şi migrează totalmente în spaţiul cibernetic. E cazul Swiss Radio Inter-
national care a trecut pe net din motive financiare, la mijlocul anilor 90 şi astăzi 
poate fi accesat în 10 limbi. Swiss Radio International, consideră cercetătorul 
italian Enrico Mendini, a creat astfel un nou tip de radio – web radio. „Radio în 
reţea, nota el în prefaţa la cartea lui Tiziano Bonini La radio nella rete. Storia, 
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estetica, usi sociali (Radiodifuziunea în rețea. Istoria, estetica, utilizări sociale), 
redefineşte completamente raportul între timp şi spaţiu, deoarece poate să fie 
ascultat în toată lumea” [41:7]. Internetul în primii ani de funcţionare, precizea-
ză, la rândul său Tiziano Bonini a fost mut ca şi filmul cinematografic [41:20]. 
Primele tentative de a transmite file-uri sonore s-au întreprins în 1993, când 
Carl Malamud, fondatorul asociaţiei non-profit Internet Multicasting Service şi 
organizatorul din 1996 al expoziţiei mondiale de tehnologii World’s Fair for the 
Global Village, a creat prima staţie radio: Internet Talk Radio. Atunci nu se vor-
bea de streaming (transmiterea în timp real), ci de o altă tehnologie – Mbone 
(IP Multicast Backbone on the Internet) prin care se transmiteau fişierele sonore 
ftp. La început, Internet Talk Radio a avut o singură dezbatere (Geek of the week) 
de jumătate de oră (ianuarie 1994).

Cercetătorul rus E. Sergheev, la rândul lui, referindu-se la realităţile ţării 
sale, afirmă că staţiile de radio ruseşti azi pot fi auzite în toată lumea: „Prezenţa 
lor pe Internet e în dubla variantă: pe de o parte, este sunetul, iar pe de alta – 
textul emisiunilor. Convergenţa lor, precum şi utilizarea hipertextului permite o 
mai bună orientare în materialele difuzate de staţiile de radio” [422:121].

În februarie 1995 a luat naştere prima staţie radio concepută să emită mu-
zică fără întrerupere. E vorba de Radio HK (iniţialele fondatorilor David Hajjar 
şi David Kaufman) (California, SUA). În noiembrie 1994, la Universitatea din Ca-
rolina de Nord a fost lansat primul web-radio – WXYC Radio – cu transmisiuni 
proprii [41:23].

 Actualmente, radio în reţea (publice şi comerciale; locale, naţionale şi 
internaţionale) a cuprins toate continentele. Tiziano Bonini, în acest sens, arată 
că în 2005, radiodifuziunea din Africa dispunea de 273 de site-uri web, pe 118  
dintre ele difuzarea având loc în timp real, streaming; cea din America de Sud 
– respectiv, 726 şi 478, din Orientul Mijlociu – 142 şi 54, din Asia – 1168 şi 735 
[41:90]. În perioada respectivă, aproape toate serviciile de radio internaţionale 
au dispus de prezenţe pe web.

Serviciile publice internaţionale de radio şi producătorii independenţi din 
Europa, America de Nord şi America Latină, Africa, Asia, Orientul Apropiat, Aus-
tralia au fondat, în 1992, World Radio Network – WRN (Reţeaua Mondială de 
Radio) – o platformă web de livrare a programelor radiofonice. Potrivit site-ului 
corporativ (www.wrn.org), prin intermediul reţelelor sale de radio la nivel mon-
dial, WRN oferă radiodifuzorilor şi producătorilor independenţi posibilitatea de 
a ajunge la un public global activ care are acces la radio internaţional printr-o 
serie de platforme de livrare, cum ar fi cea digitală, prin satelit, sisteme de diver-
tisment hotelier, AM/FM afiliaţi, telefoane mobile etc. WRN operează şi susţine 
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reţelele de radio prin satelit la nivel mondial în engleză, franceză, germană, rusă 
şi arabă. În prezent, în curs de dezvoltare sunt şi alte reţele lingvistice.

Internetul, prin caracterul său global, la fel ca şi în cazul presei tipărite şi 
al agenţiilor de ştiri, a consolidat statutul radiodifuziunii internaţionale prin ex-
tinderea arealului de răspândire la scară planetară şi accesarea ascendentă a 
serviciilor respective pe măsură ce reţelele virtuale cuceresc noi regiuni ale lu-
mii. Mai mult, orice post de radio ce a migrat pe net, într-un fel sau altul poate 
dispune de o audienţă potenţială globală. Înseamnă oare că internetul marchea-
ză apusul radiodifuziunii internaţionale? Fireşte că nu. Radiodifuziunea devine 
internaţională atât prin ariile de acoperire, cât şi prin problematica abordată, 
numărul de limbi aplicate pentru emisie. Internetul, în acest sens, poate fi tratat 
ca un factor de mondializare a radiodifuziunii internaţionale.

Serviciile mondiale de radio. Serviciile mondiale de radio dispun de un set 
de proprietăţi definitorii între care: a) volumele de emisie care să depăşească cota 
de 1000 de ore per săptămână; b) direcţionarea emisiei spre toate continentele 
Terrei; c) efectuarea transmisiunilor într-un număr considerabil de limbi (peste 30-
40); d) difuzarea cel puţin a unui program non-stop omnidirecţional; e) audienţe 
de milioane de oameni (peste 30-40 de milioane) [197:8]. 

Registrul serviciilor mondiale de radio, în linii mari, este unul stabil. Acum 
două decenii, într-o cercetare a radiodifuziunii internaţionale constatam şapte 
radiodifuzori de talie mondială. Lista lor actuală, în temei, cuprinde aceleaşi ser-
vicii de radio. 

BBC World Service (British Broadcasting Corporation. World Service – 
Corporația Britanică de Radiodifuziune. Serviciul Mondial). „Oameni din întrea-
ga lume cred în ceea ce spune BBC, se menţionează într-un articol inserat în Cen-
sorship. A World Enciclopedia (2001). Această reputaţie este un produs britanic 
unicat. Precum Chile exportă cupru, Australia – lână, aşa Marea Britanie exportă 
informaţii adevărate” [63:342]. 

Radiodifuzorul britanic a fost fondat pe 18 octombrie 1922 de un grup de 
animatori ai radiodifuziunii, printre care s-a aflat şi Marconi. Emisia regulată a BBC 
s-a început din studioul lui Marconi pe 14 noiembrie 1922. Din start, instituţia a 
avut statut de serviciu public, fiind finanţată de beneficiari prin taxă de abona-
ment. Dacă în 1926 ea dispunea de 2,25 milioane de abonaţi, atunci peste 12 
ani – de 8,5 milioane. În felul acesta, BBC îşi asigura independenţa faţă de guvern 
şi furnizorii de publicitate. La început, BBC transmitea dezbateri, comedii, pro-
grame distractive, de asemenea, muzică clasică şi popular, ca mai târziu, după 
1924, să devină principala sursă britanică de informare (ştirile pe atunci erau di-
fuzate după 19:00 pentru a nu afecta presa tipărită). Iniţial, BBC, ca entitate avea 
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statut de companie, iar din 1927, potrivit Cartei Regale – de corporaţie publică 
finanţată de beneficiarii serviciilor ei prin taxele de abonament. Tot Carta Regală 
a stabilit raporturile BBC cu guvernarea, modul de administrare şi mecanismele 
de menţinere a independentei ei [321:18-19].

Istoria radiodifuziunii britanice internaţionale a început, potrivit datelor 
oferite de site-ul instituţional, pe 19 decembrie 1932, când a fost lansat Empire 
Service (Serviciul Imperial). Acesta avea în misiune transmisiunile radiofonice în 
engleză pentru coloniile britanice. Despre aceasta anunţa regele George V în 
adresarea regală din 1932, spunând că „bărbaţii şi femeile despărţiţi de zăpadă, 
pustiu sau mare, se pot auzi doar prin aer” [apud: 28].

În ianuarie 1938, Serviciul Imperial a transmis primul program într-o limbă 
străină – araba, prezentatorul căruia a fost Ahmad Kamal Sourour Effendi, una 
dintre cele mai cunoscute, la acea vreme, voci radio în lumea arabă [63:342]. 
Peste trei luni a fost lansată emisia în germană. În noiembrie 1939, Empire Ser-
vice a fost restructurat în BBC Overseas Service (Serviciul transfrontalier BBC), 
iar în 1941 – Serviciul European BBC. Serviciile respective ca External Services of 
the BBC (Serviciile externe ale BBC) au fost finanţate de Ministerul de Externe ca 
servicii externe. Către sfârşitul anului 1942, BBC emitea în majoritatea limbilor 
europene [28]. Pe durata războiului, BBC a transmis în exterior discursurile lui 
Winston Churchill, generalului De Gaulle pentru Franţa ocupată. Către finele răz-
boiului, BBC difuza emisiuni radio în 40 de limbi. Joseph Goebbels, referindu-se 
la activitatea externă a BBC, afirma că reţeaua britanică de radio era ghidată de 
„invazia intelectuală europeană” [321:20]. În 1945, BBC dispunea de 45 de pro-
grame pentru străinătate. Programul în limba rusă a fost lansat în 1946 [63:342; 
433:651-654].

În primele decenii postbelice, BBC şi-a dezvoltat reţeaua de emiţătoare în 
afara Marii Britanii (Cipru, Malaezia, pe insulele Ascension Island şi Masira din 
Marea Arabiană), astfel încât arealul audienţei a sporit considerabil, conferin-
du-i dimensiunile unui serviciu mondial de radio. Din acest considerent, pe 1 
mai 1965, serviciul extern britanic de radio îşi capătă actuala denumire – BBC 
World Service [28]. În anul 1995 a fost lansat oficial BBC World, primul serviciu 
britanic de informare globală. Inovaţia de atunci a constat în crearea BBC News 
24 (1997) – un canal comercial de ştiri ca alternativă pentru CNN International 
(ulterior – BBC World News). Tot de atunci, decembrie 1997, BBC este prezentă 
pe net www.bbc.co.uk.

În anii 90, BBC s-a confruntat cu multiple probleme de ordin financiar 
din care motiv serviciul ei mondial de radio treptat a început să-şi optimizeze 
activitatea, inclusiv prin restrângerea grilelor de emisie, renunţarea parţială la 
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emisia pe undele scurte etc. Aceste raţionalizări au fost condiţionate, de ase-
menea, de transformările sociale de pe arena internaţională, dar şi de moder-
nizarea arsenalului de emisie radiofonică odată cu dezvoltarea internetului. 
Astfel, în 1999 au fost sistate emisiunile în limba germană pe motiv că nemţii 
ascultă preponderent BBC în engleză. Din motive similare a fost anulată emi-
sia în olandeză, finlandeză, franceză (cu excepţia programelor adresate Africii 
francofone), ivrit, italiană, niponă şi malaeziană. În 2006 a urmat alt val de 
reduceri, ele vizând limbile europene de est (bulgară, croată, cehă, maghia-
ră, poloneză, slovacă, slovenă), dar şi greaca, kazaha etc. Resursele financiare 
economisite au fost direcţionate spre lansarea, în 2007, a programelor televi-
zuale ale BBC în arabă şi persană. De pe 1 august 2008, BBC nu mai emite în 
română. În ianuarie 2011 a fost efectuat încă un val de reduceri de programe 
radiofonice internaţionale (în limbile albaneză, macedoneană, portugheză, 
sârbă). Transmisiunile în rusă, ucraineană, chineză, turcă, vietnameză, azeră, 
hindi, kirghiză, swahili, spaniolă pentru Cuba şi altele au fost scoase de pe un-
dele scurte, rămânând pe satelit şi internet.

Actualmente, BBC World Service, alături de 10 posturi de radio naţionale, 
alte servicii de radio din Scoţia, Țara Galilor, Irlanda de Nord, peste 40 de staţii lo-
cale în efortul comun al televiziunilor BBC şi platformelor on-line, realizează atât 
scopul public al corporaţiei, cât şi cel global. Primul, potrivit site-ului instituţiei, 
prevede: „Aducerea Marii Britanii în faţa lumii şi a lumii în faţa Marii Britanii. BBC 
va crea o înţelegere globală a problemelor internaţionale şi va lărgi experienţa 
publicului Marii Britanii în diverse culturi”. Cel de-al doilea scop, global, pre-
vede livrarea pe plan internaţional pentru publicul din întreaga lume a ştirilor 
de înaltă calitate, implicarea oamenilor în dezbaterea globală, conştientizarea şi 
înţelegerea problemelor internaţionale: „Mai multe servicii şi diviziuni BBC lu-
crează împreună pentru a realiza scopul global BBC, specifică site-ul corporativ. 
– BBC News Global (din care BBC World Service este o parte) şi BBC Worldwide 
(care este în afara domeniului de aplicare a planurilor-obiective) reprezintă îm-
preună BBC pentru publicul din întreaga lume. Acasă, BBC News aspiră să rămâ-
nă standard-setter pentru jurnalismul internaţional, ajutând publicul britanic sa 
rămână informat despre evenimentele din lume şi, de asemenea, să înţeleagă 
diversitatea culturilor şi a societăţilor din întreaga lume”.

Politicile lingvistice actuale ale radiodifuziunii internaţionale britanice sunt 
parte a Programului de politici editoriale ale BBC. Astfel, engleza continuă să fie 
oferta de bază la nivel mondial, utilizată pentru asigurarea unui portofoliu mul-
timedia, inclusiv radio, pentru toate pieţele mediatice, în special, cele mai puţin 
comerciale. De asemenea BBC tinde să ofere produse multimedia pe pieţele 
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lingvistice prioritare – lumea islamică arabă, mai ales, Pakistan, Iran şi Indone-
zia, dar şi China, Rusia, India şi America Latină hispanofonă. BBC continuă să ser-
vească pieţele-cheie mai puţin dezvoltate din Africa şi Asia, cum ar fi Nigeria şi 
Bangladesh, precum şi o serie de pieţe lingvistice cu o nevoie clară de informaţii 
independente, se arată în Programul de politici editoriale ale BBC.

BBC, continuând să rămână unul dintre serviciile mondiale de radio, emite 
în prezent în 28 de limbi, inclusiv în engleză în regim 24/24 (pe parcursul istoriei 
sale, BBC a emis în 71 de limbi). Programele lui acoperă întreg globul pământesc 
prin unde scurte, în diapazonul FM, în format analogic şi digital (DRM+), prin 
satelit şi internet. Undele scurte, precum şi diapazonul AM şi FM, sunt utilizate 
pentru emisia programelor în 17 limbi din fostele colonii, precum şi în engleză. 
Între acestea se numără, de exemplu, Network Africa (Reţeaua Africa), Focus on 
Africa (Focus pe Africa), Africa Have Your Say (Аfrica vorbeşte). 

În anii 90, BBC World Service  a aplicat diapazonul FM în 154 de capitale ale 
lumii, alte două mii de posturi FM şi de unde medii locale retransmit anumite 
segmente ale BBC World Service. Emisiunile adresate Americii de Nord au migrat 
în totalitate pe satelit şi internet. BBC World Service are cei mai mulţi ascultători 
în Asia şi Orientul Mijlociu. Pentru această parte a lumii, BBC aplică simulcast-ul, 
emiţând pe toate platformele în engleză, hindi, urdu etc. Programele europene 
sunt difuzate din 2005 în standardul DRM. Din 2008, emisiunile în format analo-
gic pe unde scurte au încetat să mai fie transmise, iar din 2011 – şi pe lungimile 
medii. Azi, Europa ascultă BBC prin satelit şi internet [28].

Redacţia în limba română a BBC World Service şi-a început transmisiile la 
15 septembrie 1939. Radio BBC în limba română, până la decizia de a fi sistat 
(1 august 2008), a transmis aproape patru ore pe zi şi a realizat o pagină de in-
ternet proprie. O parte dintre ele, potrivit site-ul corporativ, au fost preluate de 
posturile locale din România, Republica Moldova şi Serbia. Decizia de încetare a 
activităţii a survenit din raţiuni financiare. Redacţia în limba română a fost ulti-
ma care a pregătit programe radio BBC în limba locală pentru o ţară-membră a 
Uniunii Europene. 

Audienţa externă a BBC World Service a fost în continuă creştere. Potrivit 
Raportului anual 2014/2015, audienţa lui a atins, în premieră, cota săptămânală 
de circa 210 milioane de oameni, în creştere cu 9,6% faţă de 2013/2014 [26:74]. 
Per ansamblu, audienţa BBC pe platforma radio, tv şi net, potrivit datelor din 
martie 2015 citate de ziarul The Guardian (21 mai 2015), a cuprins, în premieră, 
peste 300 de milioane de oameni săptămânal. Obiectivul BBC e audienţa de 500 
de milioane săptămânal care, în opinia directorului general Tony Hall, poate fi 
atins către anul 2022 [27].



174

Ascensiunea audienţei programelor radiofonice ale BBC este determinată, 
în bună parte, de prezenţele lor masive pe platforma internetului. Ele s-au in-
tensificat spre finele anilor 90. În 2002, BBC era accesată săptămânal pe web de 
36 la sută din utilizatorii britanici adulţi şi a fost vizualizată de 660 de milioane 
de utilizatori unici lunar. În 2014/2015, deja în jurul la 97 la sută dintre britani-
cii adulţi au accesat săptămânal BBC pe platformele web [26:28,66]. Cele mai 
atractive în acest sens au fost BBC News, BBC sport, BBC World, BBC Prime şi 
BBC America. 

Până în 2014, BBC World Service a fost finanţat de către Ministerul de Ex-
terne, după care – din propriile resurse acumulate din taxele de abonament tv. 
Costurile de mentenanţă ale BBC World Service în anii 2014/2015 au constituit 
£245 milioane [26:55]. 

Voice of America (VoA) (Vocea Americii). Autorităţile americane au lansat 
radiodifuziunea internaţională mult mai târziu în raport cu majoritatea ţărilor 
europene şi unor ţări asiatice. Cercetătorii, investigând motivele acestei întârzi-
eri, au invocat câteva circumstanţe majore în acest sens [395]. Prima ei o derivă 
din politicile externe ale SUA, promovate în secolul XIX şi în debutul sec. XX în 
conformitate cu doctrina Monroe. Aceasta a fost expusă în 1823 de al cincilea 
preşedinte al SUA, James Monroe, potrivit căruia interesele americane vizează 
emisfera vestică. Astfel este explicată neutralitatea îndelungată a SUA de chesti-
unile din est, inclusiv din timpul Primului Război Mondial (declaraţia din ianuarie 
1918 a preşedintelui Thomas Woodrow Wilson privind proiectul tratatului de 
pace din 14 puncte fiind catalogată ca o excepţie) şi până la tragicele evenimen-
te de la Pearl Harbor (7 decembrie 1941). În consecinţă, primele experienţe de 
radiofonie internaţională nu s-au extins mai departe de America Latină. 

O altă cauză invocată de cercetători a constat în faptul că radiodifuziunea 
în SUA a constituit piaţa exclusivă a iniţiativei private şi că orice intervenţie a 
statului în acest domeniu a fost taxată prompt şi intransigent. Drept urmare, 
guvernul SUA din anii 20-30 nu a efectuat transmisiuni radiofonice în nume pro-
priu. În sfârşit, cercetătorii remarcă şi faptul că administraţia americană nu a dis-
pus nici de mijloacele tehnice necesare pentru radiodifuziunea internaţională. 
Primul emiţător de unde scurte cu o capacitate de 100 Kw din banii publici a 
fost achiziţionat către anul 1941 (Big Bertha – denumirea a fost sugerată de 
numele tunului super greu a lui Krupp – emiţătorul, ca şi tunul, avea lovitură la 
mare distanţă). Pasul dat a fost determinat de necesitatea de a răspunde pro-
pagandei germane şi italiene, direcţionată spre ţările latinoamericane – sfera 
de interese ale SUA. Revista Time (17 iulie 1939) în context scria: „Doctrina 
Monroe a salvat America de Sud de armatele europene, dar ea nu o poate 
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proteja de vocile europene” [apud:395]. Ansamblul circumstanţelor invocate 
explică prezenţa întârziată a Guvernului SUA pe piaţa comunicării radiofonice 
internaţionale în anii 20-30 ai secolului trecut. 

Pe 25 februarie 1942, în a 79-a zi de după atacul de la Pearl Harbor, Direcţia 
informaţiei militare a Departamentului de Stat al SUA (serviciu de presă al 
administraţiei americane în timpul celui de-al Doilea Război Mondial) a lansat 
postul american de radio cu destinaţie externă Voice of America (VoA) (Vocea 
Americii). Programele lui pentru Europa au fost difuzate în engleză şi germană 
pe lungimile medii de undă de emiţătoarele arendate de la BBC. Emisia VoA 
a început cu cuvintele rostite de crainicul William Harlan Hale: „Noutăţile pot 
fi bune. Noutăţile pot fi rele. Noi vom spune adevărul” [395]. În primul an de 
funcţionare, VoA a emis în 10 limbi, inclusiv, româna (în 2001, emisiunile în ro-
mână au încetat, precizarea aparţine lui Andrei Brezianu, şeful serviciului român 
VoA între 1986-2001).

Activitatea autorităţilor americane în câmpul comunicării internaţionale 
a fost reglementată prin Legea din 1948 privind informaţiile şi schimburile 
educaţionale, cunoscută drept Smith-Mundt Act [354]. Potrivit ei, Departamen-
tul de Stat a fost autorizat să desfăşoare activitate informaţională explicativă 
despre SUA pentru popoarele lumii, inclusiv făcând uz de medii guvernamenta-
le fără însă a direcţiona programele respective în interiorul ţării. Astfel, clauza 
respectivă, fără a restricţiona dreptul americanilor de a fi la curent cum statul 
prezintă ţara în faţa lumii (fiecare cetăţean american putea dispune de aparat 
de recepţie pe unde scurte), proteja piaţa mediatică comercială de ingerinţele 
statului. În 2013, clauza de referinţă a fost anulată pe motiv că platformele mo-
derne de conţinut care nu sunt restricţionate de graniţele naţionale, cum ar fi in-
ternetul, livrarea pe mobil şi radiodifuziunea prin satelit, o fac inutilă; în schimb, 
radiodifuziunea finanţată din banii publici obţine o mai mare transparenţă [86]. 

Standardele şi principiile de funcţionare a radiodifuziunii internaţionale ame-
ricane au fost stabilite în Carta Voice of America (1976) şi International Broadcas-
ting Act (Legea radiodifuziunii internaţionale). Potrivit acestor documente, radi-
odifuziunea internaţională a SUA acţionează în concordanţa cu politica externă 
şi angajamentele internaţionale ale ţării în domeniul telecomunicaţiilor, evită 
dublarea activităţii radiodifuzorilor privaţi, asigură un public semnificativ, pro-
movează standardele profesionale ale jurnalismului şi respectarea drepturilor 
omului. Legea, de asemenea, a formulat trei principii de bază ale activităţii VoA. 
Primul prescrie că VoA va fi o sursă de încredere şi autoritară de ştiri, acestea fi-
ind exacte, obiective şi cuprinzătoare (secţiunea 303). Cel de-al doilea stabileşte 
că VoA reprezintă întreaga Americă, nu un anumit segment al ei, şi, prin urmare, 
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prezintă echilibrat şi cuprinzător gândirea şi instituţiile americane semnificative. 
VoA abordează clar şi eficient politica SUA, purtând în acest sens discuţii respon-
sabile (secţiunea 304) [351]. 

 Legea din 1994 a instituit un nou organ de coordonare a comunicării elec-
tronice internaţionale a SUA. Acesta, iniţial, a fost International Brodcasting 
Bureau, IBB (Biroul Audiovizualului Internaţional), asimilat în 1999 de agenţia 
federală independentă The Broadcasting Board of Governors (BBG) (Consiliul 
Director al Audiovizualului). BBG a preluat competenţele, atribuite până atunci 
United States Information Agency (USIA) (Agenţia Informaţională a Statelor Uni-
te) (1953), iar IBB a devenit responsabil de planificarea strategică a audiovizua-
lului internaţional. În prezent, BBG, având drept misiune fortificarea şi eficien-
tizarea comunicării internaţionale americane, reprezintă o entitate multimedia 
ramificată ce încorporează:

două reţele federale: •	 Voice of America (VoA) şi Office of Cuba Broadcasting 
(OCB) (Oficiul Audiovizualului pentru Cuba din care fac parte Radio Marti 
şi TV Marti);
Beneficiarii non-profit: •	 Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) (Europa 
Liberă/Radio Libertatea), Radio Free Asia (RFA) (Radio Asia Liberă); Middle 
East Broadcasting Networks (MBN) (Reţelele de radiodifuziune din Orien-
tul Mijlociu) [353].

Nucleul sistemului american de comunicare internaţională îl formează ser-
viciul mondial de radio Voice of America care a evoluat de la un serviciu de radio 
extern ce emitea exclusiv programe radio pe unde scurte la o entitate care, explo-
rând şi diversificând în continuare platforma radio (undele scurte, AM, FM, sateli-
tul, cablu), mai valorifică câmpul televiziunii, web, al dispozitivelor mobile. 

În 1994, VoA s-a lansat pe internet, inaugurând pagina web www.voa.gov 
(azi www.voanews.com), precum şi streaming-ul audio şi video. Site-ul VoA ofe-
ră o gamă largă de ştiri în limba engleză şi serveşte ca un portal pentru paginile 
în toate cele 45 de limbi de emisie. Conţinuturile VoA pot fi accesate interactiv 
pe reţelele sociale (Facebook, Twitter şi YouTube). 

Potrivit datelor furnizate de site-ul instituţional, actualmente, VoA în fieca-
re săptămână oferă ştiri şi informaţii radio şi tv cu durata totală de aproximativ 
1800 de ore în 45 de limbi pentru aproape 100 de ţări, inclusiv în 16 limbi de 
circulaţie africană, 18 – asiatică şi din Orientul Mijlociu, opt – euroasiatică, două 
– latinoamericană. Pe 18 mai 1998, serviciul VoA de limbă engleză s-a extins 
într-un serviciu de 24 de ore pe zi (VoA News Now. În aprilie 2013, VoA a intrat 
pe telefonia mobilă. Programele VoA sunt preluate de 2350 de posturi locale de 
radio din întreaga lume. Audienţa însumată săptămânală a VoA este de aproape 
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172 de milioane de oameni. VOA, în 2014, a dispus de un buget de $201,6 mili-
oane, avea 1115 angajaţi [363:24]. 

Cea de-a doua reţea federală, Office of Cuba Broadcasting (OCB) (Oficiul 
Audiovizualului pentru Cuba) cuprinde Radio Marti (1983) şi TV Marti (1990). 
OCB are prezente în spaniolă, dar şi în engleză pe internet (www.martinoticias.
com) (lunar, până la 200 de mii de utilizatori), precum şi pe reţelele de telefonie 
mobilă. În 2014, site-ul instituţional a inaugurat platforma pentru jurnalismul 
civic cubanez – Reporta Cuba. Spre deosebire de VoA care se adresează lumii în-
tregi, OCB este focusată pe o singură ţară – Cuba. În 2014, serviciile audiovizuale 
respective dispuneau de un buget în valoare de $26,6 milioane, încorporând 125 
de salariaţi [363:30]. 

SUA, dezvoltând comunicarea internaţională pe parcursul perioadei postbe-
lice, a creat mai multe servicii de radio cu acoperire regională care au secundat 
VoA. La această categorie se referă Radio Free Europe (RFE) (Radio Europa Libe-
ră) şi Radio Liberty (RL) (Radio Libertatea), ambele cu sediile la München şi difu-
zate pe unde scurte şi mijlocii de emiţătoarele din Germania, Spania, Portugalia 
şi, până la începutul anilor 70, Taiwan. Serviciile respective de radio, potrivit site-
ului instituţional, au fost concepute de George F. Kennan de la Departamentul 
de Stat al SUA şi Frank G. Wisner de la CIA (Agenţia Centrală de Informaţii). RFE, 
fondat în 1950, iniţial a difuzat emisiuni pentru Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria, 
Polonia şi România. Trei ani mai târziu a fost lansat şi RL adresat URSS. El difuza 
în 15 limbi (rusă şi limbile republicilor sovietice). 

Ambele servicii de radio au fost create în anii „războiului rece”, ţinta lor fiind 
furnizarea de informaţii necenzurate către statele europene socialiste şi republi-
cile sovietice de atunci. Programele lor s-au axat pe ştiri locale din toate domeni-
ile vieţii, neacoperite de mass-media controlate de statele cărora erau adresate. 
RFE/RL, graţie caracterului lor făţiş antisovietic şi antisocialist, au fost supuse 
bruiajului. Colaboratorii posturilor de radio au fost ţintele serviciilor secrete din 
ţările socialiste. Astfel, corespondentul Serviciul bulgar Gheorghi Markov a fost 
asasinat la Londra în 1978, iar în 1981, o bombă a explodat în sediul din Mun-
chen al RFE/RL, rănind şase persoane şi cauzând daune clădirii.

Iniţial, serviciile respective de radio erau prezentate ca entităţi indepen-
dente. Ulterior însă din 1971, fiind stabilită finanţarea lor din partea guvernului 
american, au fost catalogate ca entităţi beneficiare de granturi non profit. În 
1976, RFE şi RL au fuzionat, formând o entitate comună RFE/RL. După destrăma-
rea sistemului socialist şi aderarea ţărilor est-europene la UE şi NATO, activitatea 
RFE/RL a fost conformată la noile realităţi, deşi au fost voci care susţineau că 
aceste posturi şi-au îndeplinit misiunea şi pot fi închise. 
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RFE/RL, începând cu anii 90, potrivit datelor furnizate de site-ul 
instituţional, a modificat registrul lingvistic şi lista destinatarilor programelor 
sale. Astfel, în 1993 a fost suprimat serviciul maghiar, în 1997 – cel polonez, 
în 2002 – cel ceh. Ulterior, în 2004, au fost închise emisiunile pentru Estonia, 
Letonia, Lituania, Slovacia şi Bulgaria, iar în 2008 – pentru România. RFE/RL, în 
această perioadă, şi-a mutat sediul central la Praga (1995) şi şi-a extins aria de 
acţiune, luând în vizor ţările din regiune în care presa este neliberă sau parţial 
liberă. Astfel, în 1994, RFE/RL a început să difuzeze emisiuni în sârbă, croată şi 
bosniacă pentru statele succesoare Iugoslaviei, în 1999 – în albaneză pentru 
Kosovo şi în 2001 – în macedoneană. În vizorul RFE/RL au intrat ţările din Asia 
Centrală şi Orientul Mijlociu.

Actualmente, RFE/RL emite în 28 de limbi pentru 21 de ţări (Rusia, Ucraina, 
Moldova, Belarus, Azerbaidjan, Armenia, Georgia, Bosnia, Kosovo, Macedonia, 
Muntenegru, Serbia, Turkmenistan, Kazahstan, Uzbekistan, Kârgâzstan, Tadji-
kistan, Iran, Irak, Afganistan). În 2010, RFE/RL a lansat Radio Mashaal în limba 
puştu pentru Pakistan. Audienţa însumată a RFE/RL este de 23,3 milioane de 
oameni. Potrivit Raportului anual, în 2014, REL/RL a avut un buget de $95,3 mili-
oane, 487 de angajaţi [363:27]. Aceste posturi de radio au dispus de circa 750 de 
freelancers, 18 birouri locale. Unul dintre acesta a fost fondat în Moldova (1998) 
(între 1950-2008, RFE/RL au emis în română pentru România şi Moldova). 

Radio Free Asia (RFA) (Radio Asia Liberă) este alt satelit de talie regională 
al VoA. El a fost creat în anul 1996 conform prevederilor International Broadcas-
ting Act (1994). Programele lui cu durata însumată de 41 de ore pe săptămână 
în nouă limbi sunt adresate ţărilor în care, potrivit SUA, presa este calificată neli-
beră (China, Coreea de Nord, Myanmar, Cambodgia, Laos, Vietnam etc.). Potrivit 
site-ului instituţional, ştirile RFA sunt citate în mod regulat de principalele medii 
internaţionale. Conform Raportului Anual (2014), Radio Free Asia a avut un bu-
get în valoare de $48,4 milioane, 253 de angajaţi. Postul de radio a fost disponi-
bil pe internet şi telefonie mobilă. Sediul RFA se află în Washington, cu birouri în 
Hong Kong, Taipei, Bangkok, Seul, Phnom Penh [363:33].

Ultima componentă structurală a BBG, Middle East Broadcasting Networks 
(MBN) (Reţelele de radiodifuziune din Orientul Mijlociu), cuprinde serviciile 
americane de radio şi televiziune, precum şi versiunile lor web în limba arabă ce 
acoperă 22 de ţări din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, inclusiv: Radio Sawa, 
fondat în 2002, a luat locul serviciului arab al VoA care nu se bucura de popu-
laritate. Radio Sawa transmite ştiri şi programe de muzică americană şi arabă, 
inclusiv pe internet (www.radiosawa.com) pentru Iordania, Kuweit, Emiratele 
Arabe Unite (Abu Dhab), Qatar şi Bahrain, în restul lumii arabe. În 2004, cu 12 
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ore de emisie pe zi, a fost lansat pe undele medii VOA’s Radio Aap Ki Dunyaa 
pentru Pakistan, iar în 2008 – postul de radio Afia Darfur, adresat Darfurului, 
regiune conflictuală a Sudanului, precum şi Ciadului. În anul 2014, bugetul MBN 
cu 792 de angajaţi a constituit $106,2 milioane [363:36].

În prezent serviciile americane de comunicare internaţională produc săptă-
mânal 4100 de ore de programe originale, diseminate prin cinci reţele, 197 de 
emiţătoare, 14 sateliţi, 2500 de posturi audiovizuale afiliate şi pe 97 de site-uri. 
Audienţa tuturor serviciilor de comunicare internaţională în 2014, a constituit 
215 milioane de oameni pe săptămână (faţă de 100 de milioane în 2002, 140 de 
milioane în 2005, 175 de milioane în 2008, 187 de milioane în 2011 şi 206 mili-
oane în 2013) [353; 359:4; 361:7; 362:9]. Potrivit raportului anual din 2014, SUA 
difuza programe în 61 de limbi (faţă de 45 în 2007), inclusiv cel global 24/24 ore 
în engleză, în 14 limbi din Africa, 21 – din Asia, nouă – Europa Centrală şi de Est, 
12 – Eurasia etc. În 2013, bugetul total al BBG a constituit $725,4 milioane [363]. 
De curând, pe net a fost lansată VoA 1 sau VoA Music – reţeaua radio de muzică 
anglofonă non-stop (www.voamusicmix.net) .

China Radio International (CRI) reprezintă un alt serviciu mondial de ra-
diodifuziune internaţională. El are statut de entitate de stat. Potrivit site-ului 
instituţional, misiunea lui constă în „a prezenta China lumii, a prezenta lumea 
Chinei şi a prezenta evenimentele internaţionale majore pentru lume”. Postul 
este ghidat, de asemenea, şi de alte slogane, cum ar „Vocea să răsune pe cele 
cinci continente” sau „Are prieteni pretutindeni în lume” [277].

CRI şi-a început istoria acum şapte decenii şi jumătate, în condiţiile când Chi-
na şi Japonia şi-au declarat oficial război, calificat, de prima parte, drept Război de 
Rezistenţă împotriva Japoniei (1937-1945), iar de cealaltă – Război Japonezo-Chi-
nez. Atunci, pe 3 decembrie 1941, Partidul Comunist, făcând uz de un emiţător cu 
o capacitate mică adus din URSS, a iniţiat Radio Xinhua. Transmisiunile lui au fost 
efectuate pe durata războiului dintr-o locuinţă-peşteră de lut din munţii Taihang, 
din apropierea Yan´an, mic orăşel din nord-estul Chinei. Prima limbă de emisie, 
potrivit datelor furnizate de site-ul instituţional, a fost japoneza. Emisiunile cu 
durata de 15 minute pe zi erau adresate soldaţilor niponi aflaţi în China cărora li 
se vorbea „despre natura şi situaţia reală a războiului purtat de ei” [7].

După terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, China a fost sfâşiată de 
o altă confruntare militară ce a vizat calea de dezvoltare a ţării – războiul civil 
între adepţii Partidului Naţionalist Chinez, susţinuţi de Occident, şi exponenţii 
Partidului Comunist, sprijiniţi de URSS (1946-1950). În toiul lui, Radio Xinhua a 
lansat primele emisiuni în engleză pentru a răspândi în lume viziunea comunistă 
asupra războiului. Difuzate de un emiţător de 10 KW, acestea au putut fi recepţi-
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onate în Asia de Sud şi Sud-Est şi, în condiţii meteorologice favorabile, în Europa 
şi America de Nord [277]. 

Proclamarea Republicii Populare Chineze (1 octombrie 1949) a marcat o nouă 
etapă în activitatea serviciului chinez de radiodifuziune internaţională. Radio Xin-
hua şi-a mutat sediul în Beijing. Pe 10 aprilie 1950, el îşi schimbă denumirea în 
Radio Peking. Odată cu aceasta, serviciul de radio extern chinez şi-a extins spectrul 
limbilor de emisie. Astfel, în 1950, China a început să difuzeze în limbile vietname-
ză, thailandeză, indoneziană şi birmaneză. Mai târziu, postul a deschis emisiuni 
în persană, arabă, swahili, spaniolă. În 1965, numărul limbilor străine în care era 
efectuată emisia a atins cota de 27. Emisiunile se mai difuzau în limba chineză 
standard şi patru dialecte locale din ţară, programele emise zilnic totalizând 98 
de ore. În 1968 a fost inaugurat serviciul în limba română. La mijlocul anilor 70 ai 
secolului trecut, numărul limbilor în care era efectuată emisia a ajuns la 43 [7]. 

Una dintre diviziunile de baza ale CRI este serviciul englez. Moto-ul lui este 
„Podul dumneavoastră în China și în lume”. Personalul acestuia activează în trei 
departamente. Primul, NEWS Plus, asigură elaborarea conţinutului programelor 
de ştiri şi a emisiunilor artistice, inclusiv muzicale, precum şi a programelor de 
învăţare a limbii chineze. Volumul lor zilnic e mai mult de 600 de ore, audienţa 
constituind aproape trei miliarde de oameni. Programele de ştiri pot fi ascultate 
atât pe unde scurte, cât şi la mai multe posturi de radio locale AM şi FM la nivel 
global, inclusiv din Washington DC, Toronto, Londra, Canberra, Nairobi, Colom-
bo şi multe altele. La Beijing, ele pot fi auzite pe 846 AM şi 1008 AM. Programele 
respective sunt disponibile on-line pe www.newsplusradio.cn 

Cel de-al doilea departament al Serviciului englez al CRI este postul de radio 
EZFM (91,5 FM la Beijing) – vocea populaţiei bilingve de la Beijing, Shanghai şi 
din alte oraşe. EZFM serveşte în chineză şi engleză ştiri din întreaga lume ac-
tualizate la oră, informaţii de divertisment, programe de muzică. Site-ul www.
crienglish.com este cel de-al treilea departament al serviciului englez al CRI. El 
oferă posibilitatea de a audia programele radio CRI, ştiri web suplimentare şi 
reportaje detaliate cu privire la evenimentele interne şi globale, videoclipuri etc. 
Serviciul englez editează trimestrial revista Messenger.

Politica de deschidere spre lumea exterioară, promovată de China de la 
sfârşitul anilor 70 ai secolului trecut, a influenţat benefic Radio Peking. Aces-
ta şi-a extins programele în limba engleză, transformându-l într-un program 
cu acoperire mondială şi emisie în regim 24/24, precum şi în alte limbi de 
circulaţie internaţională. Din anul 1980, el a început procesul de creare a biro-
urilor sale în străinătate. Primele au fost înfiinţate la Tokio şi Belgrad, capitala 
fostei Iugoslavii [167]. În 1983, Radio Peking a fost redenumit în Radio Beijing. 
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Schimbările de referinţă au sporit prestanţa şi autoritatea mondială a servi-
ciului chinez de radio internaţional. Site-ul lui instituţional, în această ordine 
de idei, citează revista germană „Radio-kurier” care, la acea vreme, a calificat 
emisiunile în limba germană ale postului chinez drept „vântul proaspăt ce bate 
dinspre China îndepărtată”. 

Din 1984, Radio Beijing a emis programe pe teritoriul ţării în banda FM în 
limba engleză, iar mai târziu – în rusă, spaniolă, arabă, germană, japoneză şi 
coreeană. Ele sunt adresate cetăţenilor străini care vin în China pentru studii, 
afaceri, muncă sau excursii şi sunt interesaţi să cunoască situaţia din această 
ţară, istoria, cultura şi viaţa complexă a poporului chinez [167; 277]. Ultima mo-
dificare de denumire s-a produs la 1 ianuarie 1993, când Radio Beijing a devenit 
China Radio International (CRI). Tot atunci, pe banda FM, pentru cetăţenii străini 
de pe teritoriul ţării a început emisia CRI News Radio.

Din 2006, CRI a început să valorifice banda FM şi în comunicarea 
internaţională. Pe 27 februarie din acel an, la Nairobi, Kenya, a fost deschis pri-
mul post FM al CRI. Ceva mai târziu, pe 19 noiembrie, a fost inaugurat al doilea 
post de acest gen la Viangchan, capitala Laosului. CRI şi-a propus să deschidă în 
total 100 de posturi în bandă FM în ţările în curs de dezvoltare din Asia, Africa, 
America Latină şi în ţările din America de Nord şi Europa [258]. 

În anii  90 şi cei următori, CRI a extins platformele de comunicare 
internaţională. Menţinând emisia în diapazonul undelor scurte (China dispune 
de peste 50 de emiţătoare de unde scurte ce acoperă cea mai mare parte a lumii), 
CRI a început, totodată, să evolueze spre a fi o entitate multimedia internaţională. 
Astfel, din anul 1998 a fost lansat CRI on-line. La ora actuală, acest web-site poate 
fi accesat în 43 de limbi în scris şi 48 de limbi sonore [167]. Emisia on-line are 
durata zilnică de 210 ore. El, în fiece zi, este accesat de opt milioane de utilizatori. 
Începând din luna iulie 2005, CRI on-line a deschis postul de radio multilingvistic 
Inet Radio special pentru utilizatorii Internetului. Emisiunile acestuia sunt realiza-
te în limbile chineză standard, germană, japoneză ş.a. [258].

În iulie 2006, în preajma Olimpiadei, CRI a lansat la Beijing noul post de 
radio – CRI Olimpic Radio. El a emis în mandarină, coreeană, engleză, rusă, fran-
ceză, spaniolă, arabă, japoneză şi germană 24/24. Acest serviciu a fost sistat la 
sfârşitul anului 2008.

Pe 16 iulie 2009, CRI a lansat m.cri.cn pentru utilizatorii de dispozitive mo-
bile. CRI Mobile deschide accesul cu un dispozitiv mobil l conţinuturile audio şi 
video CRI.

China International Broadcasting Network (CIBN), fondat oficial la 18 ianuarie 
2011, reprezintă demersul new media al CRI. CIBN, potrivit site-ului instituţional, 
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este setat pentru a deveni o organizaţie multilingvă şi multifuncţională de radiodi-
fuziune la nivel de stat care să satisfacă publicul din întreaga lume datorită dezvol-
tării rapide a tehnologiei de comunicaţii mobile şi Internet. Reţeaua se bazează pe 
CRI on-line, cel mai mare site multilingv din lume, condus de China Radio Interna-
tional. Este o convergenţă a unui web-site, radiodifuzor on-line, reţeaua de televi-
ziune şi terminale de servicii de telefonie mobilă care sunt toate multilingve. 

Serviciul chinez de radiodifuziune internaţională editează un ziar în limba 
chineză (titlul, în traducerea engleză, e World News Journal), alte câteva zeci de 
publicaţii în diferite limbi. Cea în română este întitulată Puntea prieteniei [277]. 
Ascultătorii de peste hotare ai CRI au fondat în diferite ţări peste patru mii de 
cluburi. Anual, CRI primeşte sute de mii de scrisori. Astfel, potrivit datelor dispo-
nibile, în 2013 au fost înregistrate circa trei milioane de scrisori din peste 200 de 
ţări şi regiuni ale lumii. 

Actualmente, China Radio International dispune de programe zilnice în 61 
de limbi cu durata însumată de 1520 de ore (faţă de 43 de limbi şi 780 de ore 
în 2006 [167]). CRI are şase birouri regionale şi 32 de puncte de corespondenţi 
peste hotarele ţării. Din 2013, 97 de posturi de radio din străinătate au devenit 
afiliate CRI. În acel an, CRI dispunea de trei staţii interne de radio şi de 18 – pe 
internet. Personalul CRI este compus din circa 1500 de angajaţi chinezi şi 120 de 
lucrători străini [277]. 

Deutsche Welle (DW) (Unda Germană), în calitate de radiodifuzor 
internaţional, a fost lansat pe 3 mai 1953 în diapazonului lungimilor scur-
te de unde. Atunci, serviciul german de radio extern, antenele căruia au fost 
direcţionate spre Est, transmitea programe cu durata de trei ore pe zi [282]. Sta-
tutul legal al serviciul german de radio internaţional a fost determinat în Legea 
privind DW. Prima ei redacţie a fost adoptată în 1960, ulterior, actul legislativ 
a fost amendat în repetate rânduri (ultima amendare a fost operată în 2005) 
[296:83]. Astfel, potrivit normei legale, DW constituie o entitate independen-
tă. Totodată, ea reprezintă în instrument al diplomaţiei publice a Germaniei pe 
piaţa internaţională. DW este promotorul limbii şi al culturii germane în lume. 
Postul este finanţat de Guvernul federal [296:84]. 

Pe parcursul anilor, DW, evoluând de la o platformă exclusiv radiofonică la 
una multimedială, a fost ghidată, potrivit site-ului instituţional, de următoare-
le misiuni, conforme cadrului legal: „Noi producem servicii media multilingve 
pentru o audienţă globală. Noi comunicăm puncte germane de vedere şi per-
spectivele europene. Noi promovăm dialogul intercultural şi de lucru pentru mai 
multă înţelegere şi toleranţă internaţională. Noi comunicăm valorile democraţiei 
liberale şi susţinem respectarea drepturilor omului. Noi raportăm independent, 
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cuprinzător, sincer şi în mod pluralist. Noi oferim informaţii complete şi necenzu-
rate pentru ţările care nu dispun de presă liberă, în special, din regiunile de criză 
şi zonele de război” [282]. 

Iniţial, DW s-a adresat etnicilor germani şi vorbitorilor de limbă germană 
din întreaga lume. Din 1954, postul de radio de referinţă a început emisia şi pen-
tru vorbitorii altor limbi: engleză, franceză, spaniolă, portugheză. În următorii 
ani, spectrul de limbi s-a extins, ajungând într-o vreme la 44, inclusiv farsi pentru 
Iran, spaniolă pentru America Latină, portugheză pentru Brazilia, rusă, poloneză, 
cehă, maghiară, turcă, arabă, kiswahili sau swahili, hausa, chineză, indoneziană 
şi urdu [282].

DW, în timpul „războiului rece”, a fost o sursă de informaţii necenzurate 
pentru ascultătorii din fostele ţări socialiste. Din acest motiv, postul de radio a 
fost supus bruiajului. Istoria DW, invocată de site-ul instituţional, mai arată că 
serviciul german de radio internaţional a reflectat evenimentele din 1968 prile-
juite de „Primăvara de la Praga”, situaţia Greciei în timpul dictaturii coloneilor 
(1967-1974), războaiele din Afganistan şi Irak. În 1992, în timpul războiului din 
fosta Iugoslavie, DW a lansat programe în albaneză, iar în anul următor – un 
serviciu în bosniacă. 

DW, în parcursul său de peste 60 de ani, a dat dovadă de flexibilitate la 
cererile pieţei radiodifuziunii internaţionale. Astfel, în 1998, DW a încetat radio-
difuziunea pe unde scurte în daneză, norvegiană, olandeză, sanscrită şi italiană. 
La sfârşitul anului 1999, DW a sistat emisiunile sale de radio în limbile japoneză, 
slovacă, slovenă, spaniolă, cehă şi maghiară – o decizie luată ca urmare a redu-
cerilor de buget operate de guvernul federal. Din raţiuni financiare, dar şi din 
perspectiva noilor tehnologii informaţionale de comunicare, pe 30 octombrie 
2011 a fost oprită difuzarea pe unde scurte a programului în limba germană şi 
cea rusă. Totodată, în 2000 a fost lansat un program ucrainean, iar din 2005 – 
belarus. DW a început, de asemenea, emisia în română.

Reducerea emisiei DW în diapazonul undelor scurte (banda aceasta de emi-
sie a fost păstrată pentru transmisiunile destinate Africii Subsahariene şi unei 
părţi a Asiei) a fost recuperată prin fortificarea poziţiilor postului german de ra-
dio extern pe platforma internetului şi în dispozitivele mobile. Utilizatorii pot 
accesa cele mai multe programe DW în circa 30 de limbi de pe dispozitivele lor 
mobile la http://mobile.dw.com [282].

DW, din anul 1994, a început valorificarea platformei web prin lansarea si-
te-ului instituţional. Iniţial, pagina web conţinea ştiri on-line în limba germană, 
actualizate la fiecare oră, revista presei, comentarii, iar ulterior, din 1 iulie 1996, 
DW a făcut accesibil programul de radio livestream non-stop, a început progra-
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marea audio on-demand (la cerere) care a inclus cursul de limbă germană „De-
utsch – Warum nicht?”. Ulterior, programele DW în limbile de emisie au devenit 
disponibile pe web. 

În 2004, DW a devenit primul radiodifuzor public german ce a oferit pod-
cast-uri, la început audio, iar din 2005 – şi video. În anii următori, DW a pătruns 
în reţele sociale: YouTube şi Twitter (2007) şi Facebook (2008). Începând cu anul 
2004, DW a instituit premiul Bobs, singurul la nivel mondial, pentru a încuraja 
jurnalismul civic la care participă bloggeri-vorbitori ai 14 limbi (arabă, bengaleză, 
chineză, engleză, franceză, germană, hindi, indoneziană, persana, portugheză, 
rusă, spaniolă, turcă, ucraineană). 

Din 2008, luând în calcul convergenţa media, DW a început să fuzioneze 
serviciile sale de radio cu cele on-line, creând echipe editoriale multimedia. În 
cele mai multe departamente cu sediul la Bonn, conţinutul este produs atât pen-
tru radio, cât şi pentru site-ul multimedia. În 2009, DW a fost primul radiodifuzor 
german ce a oferi o aplicaţie pentru iPhone. În 2010 a fost creat MediaCenter 
ce oferă conţinut multimedia în 14 limbi. În 2012 a avut lansarea noii versiuni a 
site-ului DW [244]. 

DW, în calitatea lui de promotor al culturii germane în lume, pune un accent 
deosebit pe cursurile radiofonice de limbi străine. Lansate cu sloganul „Învaţă 
germană cu Deutsche Welle”, ele au început să fie difuzate în octombrie 1957 
pentru vorbitorii a patru limbi străine. Din 1970, cursul de limbă intitulat „Fami-
lia Baumann” a încurajat oamenii să înveţe limba germană cu DW. Astăzi, DW 
oferă o sală de clasă virtuală pe internet care deschide noi posibilităţi interactive 
pentru elevii şi profesorii de limbi străine [296:84; 282]. 

Un loc special în structura serviciului german de radiodifuziune 
internaţională îl ocupă DW Akademie. Ea îşi trage originea de la Centrul de 
formare în domeniul radiojurnalismului ca mijloc de promovare a dezvoltării 
mass-media în Africa, Asia, America Centrală şi de Sud (Köln 1965). În 1996, 
un centru similar a fost creat şi în domeniul televiziunii. Ambele centre au fu-
zionat în 2004, când a apărut DW Akademie [293]. Actualmente, ea prestează 
profesioniştilor mass-media o gamă largă de servicii de instruire şi consultanţă. 
DW Akademie oferă, de asemenea, stagii profesionale, studii de master de doi 
ani, precum şi formarea media pentru directorii de companii care lucrează la 
nivel internaţional. Instituţia a realizat o serie de proiecte de creare sau refor-
mare a serviciilor publice de radio şi televiziune din mai multe ţări ale lumii, 
inclusiv Republica Moldova (2011-2014).

Deutsche Welle, începând cu 2008, organizează Global Media Forum – un 
congres internaţional care discută provocările globalizării, inclusiv în câmpul 
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comunicării internaţionale. La ediţia din 2014, la el au participat mai mult de 
2300 de persoane din peste 130 de ţări. În iunie 2015 a avut loc cel de-al op-
tulea forum.

Actualmente, DW dispune de o reţea globală prin satelit, staţii-partenere 
şi servicii on-line. Ea utilizează, de asemenea, alte mijloace de distribuţie, cum 
ar fi aplicaţiile, podcasting-ul, live-streaming, la cerere şi telefonia mobilă. DW 
emite programe radio, tv, multimedia în 30 de limbi, având o audienţă săptămâ-
nală, potrivit Raportului anual din 2013, de peste 100 de milioane de oameni din 
întreaga lume. Audienţa, pe termen mediu, urmează să crească cu 50 la sută. 
Bugetul Deutsche Welle din 2013 a constituit €270 milioane [83]. Postul dispune 
de un personal de circa trei mii de oameni din 60 de ţări [84].

Primul program radiofonic în limba română al DW a fost transmis pe undele 
hertziene pe 19 august 1963. Timp de mai multe decenii, serviciul român al DW 
a pregătit emisiuni cu durata zilnică de două ore. După căderea comunismului, 
în ani diferiţi, programele DW în română au fost preluate de peste 20 de posturi 
de radio din România şi Republica Moldova. De la 1 ianuarie 2012, programul 
radio în limba română de la Deutsche Welle a fost suspendat (DW continuă să 
ofere în română material multimedia pe site-ul www.dw.com ).

Radio-France Internationale (RFI) (Radio Franța Internațional) se înscrie 
printre serviciile mondiale de radiodifuziune internaţională. Istoria RFI a început 
în mai 1931, când a fost lansat Le Poste Colonial în calitate de serviciu extern de 
radio în diapazonul undelor scurte, destinat iniţial auditoriului de 100 de mili-
oane de oameni din afara ţării („grande France”), adică din coloniile franceze. 
Crearea lui a fost prilejuită de Expoziţia Universală organizată în acel an la Paris. 
Ulterior, acest post de radio a fost transformat în instrument al diplomaţiei fran-
ceze. În faza de debut, el a folosit trei frecvenţe scurte (câte una pentru Africa, 
Asia şi America). În decembrie 1931, Le Poste Colonial a lansat emisia în engleză 
şi spaniolă [279].

Din 1938, în ajunul celui de-al Doilea Război Mondial, Poste Colonial a fost 
redenumit în Paris Ondes Courtes, iar ceva mai târziu – în Paris Mondial. Schim-
barea denumirii a marcat o nouă etapă în istoria radiodifuziunii internaţionale 
franceze – de atunci, arealul ei de acţiune a depăşit coloniile, acoperind spaţiul 
mondial. În ajunul războiului, Paris Mondial difuza programe în 30 de limbi străi-
ne (germană, engleză, arabă, bulgară, daneză, spaniolă, greacă, italiană, niponă, 
norvegiană, română, rusă ş.a.). După ocuparea Parisului de către Germania hit-
leristă (17 iunie 1940), postul şi-a sistat activitatea [175].

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, radiodifuziunea internaţională 
franceză a cunoscut două dimensiuni de dezvoltare. Prima, marcată de rezistenţa 
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franceză, s-a caracterizat de utilizarea capacităţilor BBC (pe 18 iunie 1940, genera-
lul de Gaulle, vorbind pentru BBC, a refuzat capitularea şi a chemat la rezistenţă) 
şi ale Radio Brazzaville ce emitea din 1940 în capitala simbolică a Africii franceze 
– Congo [263]. Cea de-a doua dimensiune a fost conferită de regimul Vichy, con-
dus de mareşalul Petain, prin lansarea posturilor de radio La Voix de la France 
(Vocea Franţei), apoi La France fidèle (Franţa fidelă) şi, în final, La France musul-
mane (Franţa musulmană), acestea urmărind scopul de a menţine influenţa în 
anii de ocupaţie asupra coloniilor [279]. După eliberarea Franţei pe 1 ianuarie 
1945, Philippe Desjardins, colaborator la Radio Brazzaville, la indicaţia generalu-
lui de Gaulle, a lansat Emissions vers l’Etranger (EVE) (Emisiuni către străinătate) 
care în scurt timp au fost difuzate în 20 de limbi pentru 46 de ţări [175].

După demisia în 1946 a generalului de Gaulle, în radiodifuziunea 
internaţională franceză a intervenit o perioadă îndelungată de incertitudine şi 
declin. Aceasta, potrivit site-ului instituţional al RFI, a fost determinată atât de 
insuficienţa mijloacelor financiare, cât şi de lipsa „ambiţiilor politice”. Trans-
misiunile radio din Franţa în străinătate între anii 1956-1963 ocupau locul 17 
în lume. În acel răstimp, Franţa a redus numărul limbilor de emisie, inclusiv 
germana, engleza, spaniola, vietnameza. În 1969, serviciul de radio extern a 
fost absorbit de Office de Radiodiffusion-Television Francaise (ORTF) (Oficiul 
francez de radioteleviziune). Această entitate (1964-1974) a pus emisia radi-
ofonică internaţională pe seama structurii sale – Radio France [228]. Progra-
mele respective erau lansate sub genericul ORTF-Radio Paris. În 1974, după 
lichidarea ORTF, radiodifuziunea internaţională franceză şi-a redus numărul de 
limbi de emisie de la 17 la 3 [175].

În ianuarie 1975, lumina zilei a văzut Radio France Internationale (RFI) în 
calitate de direcţie a Radio France [279]. Prima lui inovaţie a constat în recupera-
rea radiodifuziunii internaţionale franceze pentru Africa – regiunea privilegiată 
de influenţă franceză. Astfel, RFI a inaugurat Canalul de Sud cu şase ore de pro-
grame în franceză, o oră în engleză pentru Africa anglofonă. În februarie 1976, 
RFI a deschis Canalul Vest pentru francofonii din SUA şi America Centrală. În anul 
următor, RFI a revenit la emisia în limba portugheză. 

În 1981, Guvernul francez a adoptat programul de cinci ani de relansare a 
RFI pe arena internaţională. El prevedea crearea unui serviciu mondial de radio 
în limba franceză şi a redacţiilor pentru programele în limbile străine. În acel 
an, în doar trei zile, ţinând cont de turbulenţele sociale din Polonia şi institui-
rea situaţiei excepţionale, RFI a deschis serviciul polonez. Pe 1 mai 1982, el a 
lansat o agenţie de ştiri pentru presa africană – Médias France Intercontinents 
(MFI) [175]. Legea nr. 82-652 din 29 iulie 1982 privind comunicarea audiovizuală 
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(amendată ulterior în 1986, 2009, 2014) a consfinţit transformarea Radio France 
Internaționale în societate naţională, menţinându-şi afilierea cu Radio France. 
Peste cinci ani, în 1987, el, în baza legii din 30 septembrie 1986, a devenit socie-
tate independentă [228].

Anii 80-90 au trecut sub însemnul dezvoltării RFI în calitate de societate 
independentă. În acest răstimp au fost create 10 servicii de limbi străine, unele 
relansate, altele fiind noi pentru RFI. Astfel, din 1982, Franţa a reluat emisia în 
rusă, în spaniolă, portugheză şi franceză – pentru America Latină, din 1988 – în 
arabă. În 1989 a deschis serviciul chinez, iar în anul următor – cel bulgar. În 1991 
a fost inaugurat primul post în bandă FM în Africa – la Dakar (Sénégal). În 1994, 
RFI a fost reorganizat în trei servicii regionale: Africa, Europa, Paris, Ile-de-Fran-
ce. Ultimul a difuzat în banda FM pentru Franţa un program mondial în franceză 
şi altul, multilingv, pe unde scurte. În 1996, RFI a creat, în Portugalia, postul 
Rádio Paris-Lisboa (redenumit în 2006 Rádio Europa Lisboa). În acelaşi an, RFI a 
fost reorganizat în trei servicii noi. Primul, RFI Monde în limba franceză, a înce-
put să difuzeze până la 58 de programe informative zilnice, 10 dintre care erau 
dedicate Africii. Al doilea, RFI 2, a fost specializat pe emisia în 27 de limbi străine. 
Al treilea a fost RFI Musique.

Ultimele două decenii au fost marcate de alte evoluţii şi involuţii importan-
te. Astfel, RFI, pe de o parte, a inaugurat serviciul RFI Marine ce transmite pe 
satelit şi pe lungimile scurte de unde datele meteo pentru marinari (2005); în 
parteneriat cu agenţia locală Beta a lansat la Belgrad postul Beta RFI (2007); în 
2008 a fuzionat cu TV5 Monde şi France 24, formând iniţial compania AEF (So-
ciété de l'audiovisuel extérieur de la France – Societatea audiovizualului extern al 
Franței), iar din 2013 – holdingul France Medias Monde); în 2009 a fost resetat 
completamente site-ul instituţional al RFI, traficul lui crescând în 2010 cu cinci 
milioane de utilizatori sau cu 20 la sută în raport cu 2009. Pe de altă parte, din 
raţiuni financiare şi de altă natură, inclusiv din cauza reducerii audienţei săptă-
mânale (per ansamblu, audienţa RFI a scăzut de la 44,3 milioane de oameni în 
2006 la 35,6 milioane în 2008), RFI, începând cu anul 2009, şi-a restrâns din nou 
activitatea. Astfel, serviciile în germană, poloneză, albaneză, laoţiană şi turcă au 
fost suprimate; au fost lichidate instituţiile radio create de RFI în Bulgaria, Portu-
galia, Serbia. Totuşi, programele în aceste limbi străine au rămas disponibile pe 
internet şi telefoanele mobile [279]. 

RFI Muzic reprezintă canalul specializat al RFI bilingv (franceză şi engleză) 
care difuzează informaţii de profil şi muzică în regim non stop. El promovează 
chansonul, muzica pop, jazzul, rockul etc. din şi în lumea întreagă. El poate fi 
accesat pe http://www.rfimusique.com.
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RFI, abandonând diapazonul undelor scurte, a migrat din 1996, masiv şi 
constant, pe platforma internetului, telefoniei mobile. Din 2008, RFI, asociatul 
operatorului francez de telefonie mobile Orange, poate fi audiat pe dispoziti-
vele respective mobile în franceză şi engleză în Franţa, Côte d’Ivoire, Niger, Re-
publica Sud-Africană şi Kamerun. RFI are un acord similar şi AudioNow pentru 
a recepţiona programele în franceză pe teritoriul SUA. RFI este, de asemenea, 
accesibil pe teritoriul naţional în 10 limbi, 24/24. RFI este prezent pe reţelele 
sociale Facebook, Twitter etc. În perioada respectivă, RFI se afirmă în calitate de 
serviciu de formare profesională, o agenţie de ştiri scrise, o sursă de cursuri de 
limbă franceză. 

Din 1998, RFI este animatorul programului de creare şi profesionalizare a 
serviciilor de radio comunitare din ţările preponderent în curs de dezvoltare. 
Lansat iniţial sub denumirea de RFI-Khuluma, acest proiect, potrivit site-ului 
instituţional, a evoluat în timp ca RFI Planète Radio pentru a dezvolta activitatea 
de instruire în Republica Democratică Congo şi Madagascar, iar în ultimii ani – şi 
în Camerun, Turcia, Timorul de Est, ulterior în Mali, Senegal.

Actualmente, RFI, în pofida dificultăţilor din ultimele decenii, rămâne să fie 
un serviciu mondial de radio internaţional. El difuzează programul mondial non-
stop în limba franceză şi emisiuni în 12 limbi străine, inclusiv româna. RFI dispu-
ne de o reţea din 400 de corespondenţi aflaţi pe toate continentele. Audienţa lui 
cuprinde aproape 40 de milioane de oameni pe săptămână, iar noile lui media 
înregistrează lunar 10 milioane de vizite. 

Radio Sputnik International (RSP) este noua identitate lansată în 2014 a 
postului radiofonic de talie mondială Голос России (Vocea Rusiei). 

Istoria Голос России a început pe 22 decembrie 1993, după proclamarea 
independenţei Rusiei şi destrămarea URSS. Acest post de radio este conside-
rat succesor al serviciului sovietic extern Московское радио (Radio Moscova), 
inaugurat pe 29 octombrie 1929, în epoca de confruntare dintre socialism şi 
capitalism. Primele emisiuni, difuzate odată la două zile, au fost în germană, la 
care în scurt timp au fost adăugate cele în franceză şi engleză. Din 1930, emisia 
în limbile străine devine zilnică, iar din 1933, URSS difuza programe în opt limbi, 
iar în ajunul celui de-al Doilea Război Mondial – în 13 [420:423]. 

Московское радио, în anii de putere sovietică, a fost un instrument de pro-
pagandă socialistă. Cercetătorii ruşi mai constată că acest serviciu de radio a 
contribuit, în mod special, la promovarea ideologiei „războiului rece”, crearea 
„imaginii inamicului”, în confruntarea ideologică şi politică între cele două siste-
me sociale [197:16-18; 420:425]. Московское радио, către sfârşitul anilor 80, a 
fost unul dintre serviciile mondiale de radiodifuziune internaţională cu cea mai 
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extinsă arie de acoperire, cu cea mai largă reţea de emiţătoare din dotare, cu vo-
lumul cel mai mare de programe adresate lumii externe, cu cel mai mare număr 
de limbi în care era efectuată emisia (80) [430].

După destrămarea URSS, Comitetul de Stat pentru Radio şi Televiziune al 
Uniunii Sovietice a fost suprimat, locul lui fiind ocupat de Compania de stat a 
Rusiei pentru radiodifuziune şi televiziune. Ea a moştenit patrimoniul structurii 
de profil sovietice, inclusiv reţelele de transmitere a programelor radiofonice 
pentru străinătate [433]. Trecerea de la Московское радио spre Голос России 
a început în 1990, odată cu crearea entităţii Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) (Compania de radio 
și televiziune din întreaga Rusie). Ultima în 1991 a lansat staţia de radio Голос 
России care, iniţial, a emis în limba rusă pentru ţările străine. În 1993, în confor-
mitate cu un decret prezidenţial, în baza structurilor Московское радио a fost 
creată Compania de stat a Rusiei de radiodifuziune Голос России [430]. Aceasta 
a preluat radiodifuziunea internaţională de stat şi pe 22 decembrie a efectuat 
primele transmisiuni radiofonice externe din numele Rusiei. 

Postul, potrivit site-ului instituţional, dispunea de emisie pentru 160 de ţări 
în 38 de limbi, programele lui având durata însumată de 151 de ore pe zi. Голос 
России a dispus de două servicii non-stop: cel rus creat în 1989 şi adresat vorbi-
torilor de limbă rusă din lume şi ţările-membre ale Comunităţii Statelor Indepen-
dente (ultima categorie de audienţa a fost şi în vizorul serviciului Содружество 
(Comunitate) de la Голос России), altul, în engleză (Voice of Russia) (1976) – 
pentru lumea întreagă, acesta având inserturi ale birourilor de la Washington 
şi Londra. Audienţa Голос России, conform unor date, a atins cota de peste 
100 de milioane de ascultători din 160 de ţări [420:427-428]. Голос России a 
emis pe unde scurte şi medii, în banda FM, prin satelit şi prin reţele globale de 
comunicaţii mobile. Голос России a avut prezenţe audio, video, multimedia pe 
internet (1996) în 33 de limbi. Utilizatorii lui, potrivit site-ului instituţional, pro-
vin din 140 de ţări. Din 2003, postul de radio Голос России a început să aplice 
standardul Digital Radio Mondiale. 

Compania Голос России a trecut prin mai multe reforme şi restructurări. 
Astfel, pe 12 ianuarie 1996 ea a fost subordonată Serviciului Federal pentru ra-
diodifuziune şi televiziune al Federaţiei Ruse, iar în decembrie 2013, compania 
a fost lichidată. În câteva luni, ea a renăscut, dar deja în componenţa agenţiei 
Россия сегодня (Rusia Azi). Potrivit decretului prezidenţial, noua entitate, în-
globând agenţia de ştiri RIA Novosti şi compania de stat Голос России, are drept 
obiectiv „reflectarea peste hotare a politicii de stat a Federaţiei Ruse şi a vieţii 
sociale a Federaţiei Ruse” [280]. 
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Pe 9 noiembrie 2014 a avut loc ultimă emisie a postului cu genericul Голос 
России, iar deja pe 10 noiembrie 2014, agenţia a lansat platforma multimedia cu 
Radio Sputnik ce a substituit serviciul anterior de radio internaţional. În 2015, el 
şi-a propus să emită în 30 de limbi programe cu durata generală de peste 800 de 
ore pe zi care să acopere pe plan internaţional peste 130 de oraşe şi 34 de ţări 
pe platformele FM, DAB Digital/DAB+ (Digital Radio Broadcasting), HD Radio, 
precum şi telefoanele mobile şi internet [409]. 

Radio Sputnik International îşi creează contentul său multimedia şi trans-
mite audio în 30 de limbi [405]. Cu marca Sputnik, ştirile sunt difuzate 24 de ore 
din 24 în limbile engleză, spaniolă, arabă, chineză. Pentru transmisiuni de ştiri 
non-stop au fost create patru redacţii regionale (Washington, Cairo, Beijing şi 
Montevideo) care lucrează în regim 24/7, se arată pe site-ul instituţional www.
sputnik.md. O antenă a Sputnik International este deschisă şi în Republica Mol-
dova (2015).

* * *
Peisajul radiodifuziunii internaţionale, alături de serviciile mondiale de 

radio, este completat de un set de posturi cu destinaţie externă de talie regi-
onală. La această categorie de radiodifuzori internaţionali referim posturile ce 
dispun de un volum de emisie sub 1000 de ore per săptămână. Cercetarea efec-
tuată acum două decenii a arătat că numeric ele domină pe arena mondială a 
informaţiei radiofonice. Atunci, în registrul respectiv am înscris serviciile externe 
de radio din Canada, Elveţia, Suedia, Japonia, Olanda, Israel, Australia, Spania, 
majoritatea posturilor internaţionale din ţările est-europene, Orientul Apropiat, 
Vatican etc. [197:23]. Statutul respectiv este menţinut şi astăzi. Iată unele detalii 
referitoare la câteva servicii de radio din această categorie.

Radio Exterior de Espana (REE). Prima emisiune cu destinaţie externă a fost 
difuzată pe 8 martie 1942 [96]. Ea a avut indicativul La Voz de Espana. În 1978, 
postul respectiv a căpătat denumirea actuală – Radio Exterior de Espana (REE). 
În ultimele decenii ale secolului trecut, REE a difuzat anual programe cu un vo-
lum de 48 de mii de ore în limba spaniolă şi circa şase mii – în 11 limbi străine. 
Vocea Madridului este auzită în 127 de ţări. În 1991 a fost lansat El Servicio Mun-
dial en Espanol ceea ce a însemnat emisia non-stop a programelor (fiecare oră 
cuprinzând 35 de minute de ştiri, 20 – de actualităţi, cinci – pentru promovarea 
postului [197:25]. 

 Potrivit datelor din 2012, REE emite pe unde scurte, satelit şi internet 
programe cu durata de 8500 ore anual în spaniolă şi 3780 de ore în franceză, 
arabă, ladino (grai castilian vechi), portugheză, rusă şi engleză [96]. Pe 15 oc-
tombrie 2014, REE, potrivit site-ului instituţional, a făcut anunţul că abando-
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nează undele scurte, însă peste câteva luni a revenit la ele pentru patru ore de 
emisie zilnică). 

Radio România Internațional (RRI) a apărut pe piaţa radiodifuziunii 
internaţionale pe 12 februarie 1939, la început sub indicativul Vocea Bucureștiului, 
apoi – Vocea Patriei, iar din 1990 – sub actuala denumire. RRI reprezintă o sub-
diviziune a Societăţii Române de Radiodifuziune. În anii 90 emitea programe cu 
durata sumară de peste 240 de ore pe săptămână în 14 limbi [197:30]. 

Anul 2004, potrivit site-ului instituţional, a fost unul de cotitură pentru RRI. 
De atunci a fost lansată versiunea non-stop a RRI în limba română şi dialectul 
aromân (RRI 1), precum RRI 2. Canalul 1 RRI oferă zilnic sub genericul „În direct, 
România” un rezumat al programelor principalelor departamente ale Societăţii 
Române de Radiodifuziune. Acest rezumat este difuzat la fiecare oră prin satelit, 
internet (Real Audio) şi pe unde scurte spre Europa de Vest, inclusiv Israel cu 
durata de opt ore pe zi. Volumul anual de emisie al RRI 1 este de 9300 de ore. 
Cel de-al doilea canal, RRI 2, „Radio Poduri”, produce şi transmite programe care 
urmează să fie difuzate în 10 limbi: franceză, engleză, germană, arabă, chineză, 
spaniolă, italiană, sârbă, rusă, ucraineană, cu durata zilnică totală de 25,5 ore pe 
zi sau 9300 de ore pe an [264]. 

Radio Vaticana. În 1929, Papa Pie XI l-a însărcinat pe Guglielmo Marconi 
să instaleze o staţie de radio în interiorul Stato della Citta del Vaticano creat în 
acelaşi an. La 12 februarie 1931 a fost binecuvântată inaugurarea postului de 
radio – Radio Vaticana. În anii antebelici, el a emis în nouă limbi, în 1970 – în 
32 de limbi circa 20 de ore de programe zilnice, în anii 90 – în 34 de limbi, 48 de 
ore de programe zilnice [197:28-29]. În prezent, Radio Vaticana, potrivit site-ului 
instituţional, emite în 45 de limbi prin satelit şi internet, FM şi telefonie mobilă. 
Radio Vaticana este preluat de posturile locale de radio din 24 de ţări europene, 
22 – africane, tot atâtea americane şi şapte – din Asia şi Oceania.

Republica Moldova a intrat pe piaţa radiodifuziunii internaţionale în anul 
1992. Primele emisiuni ale Radio Moldova International (RMI) au fost difuzate 
în engleză, spaniolă şi franceză pe 24 iulie. Emisia regulată a pornit din 8 iunie 
1993, având durata săptămânală de 20 de ore în cinci limbi (română, engleză, 
franceză, spaniolă şi rusă) [197:32-33]. La două decenii de activitate, după o 
prezenţă exclusivă şi îndelungată pe internet, RMI, din motive financiare, şi-a 
încheiat activitatea. Funcţiile lui au fost preluate de pagina web a Companiei 
publice Teleradio-Moldova.

Concluzii. Radiodifuziunea internaţională, lansată acum circa 90 de ani, s-a 
dovedit a fi unul dintre cele mai efective mijloace de comunicare internaţională. 
De-a lungul anilor, ea s-a afirmat în calitate de liant între popoare, state şi 
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cetăţeni. Radiodifuziunea internaţională, totodată, a devenit instrument de con-
fruntare ideologică, în special în anii celui de-al Doilea Război mondial, ai „războ-
iului rece” şi, mai nou, în etapa „războiului hibrid”. 

În parcursul său istoric, radiodifuziunea internaţională a trecut de pe plat-
formele tradiţionale (undele scurte, medii şi lungi) pe noile platforme, prepon-
derent digitale. Entităţile specializate în radiodifuziunea internaţională evoluea-
ză în structuri multimedia sau sunt asimilate de instituţiile multimedia. Radiodi-
fuziunea internaţională penetrează în mediul local de comunicare, în special în 
diapazonul de radio FM. 

În pofida flexibilităţii instituţionale, tehnologice şi editoriale, radiodifuziu-
nea internaţională, actualmente, cunoaşte o curbă descendentă de dezvoltare. 
În competiţia tehnologică ea cedează tot mai mult teren televiziunii, iar în ulti-
mul timp – new media. Oricum, radiodifuziunea rămâne a fi o piesă importantă 
a comunicării internaţionale.
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Capitolul VII. TELEVIZIUNEA TRANSFRONTALIERĂ

Televiziunea, pe tot parcursul istoric, şi-a demonstrat potenţialul şi forţa 
de a influenţa evoluţiile civilizaţiei umane. Această calitate, remarcată în anii 
60 ai secolului trecut de Marshall McLuhan, i-a permis sociologului canadian 
să profetizeze că televiziunea, comprimând lumea, modelându-i noile ei rapor-
turi interne, creează „satul global”. Prorocirile lui au surprins atunci comunitatea 
cercetătorilor pe motiv că televiziunea, aflată în stadiul germinal de dezvoltare, 
mai era considerată drept o mare enigmă. Transmisiunile televizuale de la eve-
nimentele de pe mapamond prin efectele produse (prezenţa şi coparticiparea) 
l-au făcut pe McLuhan să deducă că televiziunea modifică relaţiile dintre oameni 
şi ţări. Practicile televizuale analizate de savantul canadian sunt relevante şi în 
contextul prezentului studiu, deoarece ele fixează experienţe de implicare a te-
leviziunii în comunicarea internaţională.

Geneza televiziunii transnaționale. Televiziunea are o istorie lunga. Apariţia 
ei a fost determinată de mai multe invenţii anterioare: fotografia, cinematogra-
fia, radiodifuziunea, precum şi un şir de alte descoperiri. În anii 80 ai sec. XIX, în 
Germania, Paul Nipkow a elaborat primul dispozitiv mecanic de scanare a ima-
ginii, aşa-numitul disc Nipkow. Rusul Boris Rosing şi britanicul A. A. Campbell 
Swinton au inventat tubul catodic. Johan Logie Baird din Marea Britanie în anul 
1926 a transmis primele imagini în mişcare. Doi ani mai târziu, el a demonstrat, 
într-o formulă rudimentară, televiziunea în culori. În deceniile al treilea şi al pa-
trulea ai secolului trecut, Manfred von Ardenne în Germania şi rusul Vladimir 
Zworykin în SUA au inventat scanerul electronic de imagini [135:175-177].

În baza acestor şi altor descoperiri, în anii 20-30 ai sec. XX au avut loc pri-
mele experimente de transmitere a imaginii la distanţă. Acestea au culminat, 
potrivit mai multor investigaţii ale istoricilor, în 1936 cu lansarea serviciului de 
televiziune al BBC. Semnalele lui au putut fi recepţionate la Londra în circa 20 de 
mii de case. Atunci, un televizor costa cât un automobil. BBC şi-a făcut nume în 
urma transmisiunilor în direct: pe 12 mai 1937 – de la încoronarea regelui Gior-
gio VI, în 1938 – de la competiţiile de tenis de pe Wimbledon, iar în 1939 – de la 
campionatul de fotbal. În 1939, BBC a transmis filmul cu desene animate despre 
Topolino. A urmat suspendarea transmisiunilor televizuale până pe 7 iunie 1946, 
când BBC a revenit cu acelaşi film despre Topolino [321:20].

În perioada antebelică, transmisiunile televizuale au fost experimentate, 
de asemenea, în Germania, Franţa, SUA, URSS. La acea oră, aria de acoperire a 
staţiilor de televiziune era limitată, ele nereuşind să evolueze în practici curente. 
Cel de-al Doilea Război Mondial a întrerupt acest proces. El a fost reluat imediat 
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după război, când televiziunea s-a dezvoltat extrem de energic în mai multe ţări 
ale lumii. 

SUA, în viziunea cercetătorilor francezi Frederic Barbier şi Catherine Bertho 
Lavenir, a fost ţara care în anii 50-60 a pus în aplicare televiziunea în calitate de 
mijloc de informare în masă. În SUA între 1950 şi 1959, numărul de emiţătoare 
a crescut de la 69 la 609, iar numărul familiilor ce aveau acces la televiziune s-a 
mărit de la 9% până la 86% [135:177]. Dacă în 1950 gospodăriile americanilor au 
avut în dotare trei milioane de receptoare de televiziune, atunci către anul 1961 
numărul lor a crescut până la 57 de milioane [21:261]. 

Televiziunea s-a dezvoltat în ritmuri avansate, de asemenea, în Marea Brita-
nie postbelică. Ea a devenit mijloc prioritar de informare în masă, potrivit unor 
estimări, la o dată precisă – 2 iunie 1953, când BBC a transmis în direct încorona-
rea Elisabetei II [321:20]. În 1945, conform datelor oferite de profesorul ieşean 
Dorin Popa, în această ţară în uzul britanicilor erau 45 de mii de receptoare de 
televiziune, în 1954 – trei milioane, iar în 1961 – 12 milioane [260]. În 1960 a fost 
inaugurat Centrul de televiziune BBC, iar în 1964 – cel de-al doilea canal de te-
leviziune, în culori [321:21]. Către anul 1961, Germania a dispus de 4,6 milioane 
de receptoare tv, iar Franţa – de 1,9 milioane [21:266]. 

În acelaşi răstimp a apărut televiziunea sovietică. Potrivit cercetătorilor 
ruşi, prima transmisiune televizuală experimentală a avut loc la Moscova pe 15 
noiembrie 1934, iar ulterior şi în alte oraşe din URSS. În anii 1955-56, televizi-
unea sovietică a devenit zilnică. Tot atunci a demarat şi producerea televizoare-
lor sovietice („Москвич Т-1”, „Ленинград Т-2” şi „КВН-49”). În 1960, în URSS 
funcţionau 103 studiouri de televiziune  (în 1958, un asemenea studio a fost  
inaugurat la Chişinău), emisia lor însumată pe zi constituind 276,8 ore. În acei 
ani, circa cinci milioane de familii au dispus de televizoare [427:58-74; 433].

În anii 50-60, emisia televizuală a fost lansată de Olanda, Franţa, Japonia 
(1951), Polonia (1952), Belgia şi Danemarca (1953), Cehoslovacia, Italia, Ger-
mania Federală şi Germania Democratică (1954), Luxemburg (1955), Austria, 
Spania, Suedia, Portugalia (1956), România (1957), Elveţia, Finlanda, Ungaria, 
China (1958), Bulgaria (1959), Iugoslavia, Norvegia, Finlanda (1960) etc. [427:91; 
135:193]. Televiziunea s-a dezvoltat pe trei paliere: de stat, publică şi comercia-
lă. La începutul deceniului al şaselea, în lume funcţionau peste două mii de staţii 
de televiziune, iar numărul receptoarelor, potrivit diferitor date, a oscilat între 
87 de milioane şi 120 de milioane [4; 260]. 

La acea vreme, afirmă istoricii radioteleviziunii Pierre Albert şi Andre-Jean Tu-
desq, televiziunea era „de acum înainte un fenomen mondial”. Ei aveau în vedere 
atât răspândirea televiziunii în multe ţări ale lumii, cât şi cooperarea televizua-
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lă transfrontalieră în limita condiţiilor tehnice existente la ora respectivă. Iniţial, 
producţia televizuală naţională era diseminată la scară internaţională prin casete 
video – VHS, Betacam. Tot atunci, au constatat cercetătorii francezi, a avut loc 
primul schimb de imagini peste Canalul Mânecii (23 august 1950), săptămâna de 
schimb de programe franco-engleze (iulie 1952) şi transmisiunea „europeană” 
(Franţa-Olanda-Germania) a încoronării Elisabetei a II-a pe 2 iunie 1953 [4].

În pofida acestor tentative, televiziunea anilor 50-60 a purtat un carac-
ter preponderent local sau naţional. Serviciile de televiziune au obţinut statut 
internaţional mai târziu, drept urmare a unor evoluţii de natură tehnologică, le-
gislativă şi instituţională în câmpul comunicării internaţionale. Evoluţiile tehno-
logice au ţinut de crearea condiţiilor tehnice propice pentru difuzarea şi recepţia 
la scară planetară sau regională. Cele legale vizau elaborarea şi acceptarea de 
toate sau de un număr important de ţări a unor prescripţii normativ-legale ce 
ar asigura libertatea circulaţiei informaţiei, indiferent de frontierele existente. 
Evoluţiile instituţionale au presupus crearea de entităţi menite să asigure comu-
nicarea internaţională. 

Condițiile tehnologice de afirmare a televiziunii în calitate de mijloc de co-
municare internaţională au început să fie elaborate în anii 50, odată cu crearea 
primilor sateliţi artificiali. Ideea comunicaţiilor prin satelit a fost formulată pen-
tru prima dată de scriitorul britanic Arthur C. Clarke într-un articol din 1945 al 
revistei Wireless World [303]. Atunci, ideea dată a fost tratată ca una fantastică, 
deşi, după cum s-a dovedit ulterior, realizabilă. În 1957 a fost lansat „Sputnik”-ul 
sovietic. Acesta a inaugurat era sateliţilor artificiali [174]. În 1962, satelitul ame-
rican de telecomunicaţii Telstar a asigurat comunicarea televizuală dintre conti-
nentul american şi cel european, iniţiind astfel dezvoltarea televiziunii cosmice 
[384]. În anii următori, pe orbita de-asupra Pământului au fost ridicaţi alţi sateliţi 
artificiali: americani (Syncom, 1963; Early Bird, 1965 etc.), ruseşti (Молния, 
1965; Горизонт, 1978), apoi europeni, japonezi etc. [427:110].

Caracteristicile tehnice iniţiale ale sateliţilor, dar şi costurile lor mari de pro-
ducere şi de exploatare au cauzat, la începuturi, utilizarea lor neînsemnată. Aşa, 
conform unor date, în 1965 sateliţii, reuniţi în reţeaua Intelsat, au asigurat trans-
misiuni televizuale directe cu o durată totală de doar 80 de ore. Pierre Albert şi 
Andre-Jean Tudesq, în studiul citat despre istoria radioteleviziunii, scriu că primii 
sateliţi din anii 60 aveau o capacitate redusă, din care motiv ei puteau difuza 
doar un singur program de televiziune. Atunci, receptarea semnalelor video de 
pe satelit cerea staţii terestre de recepţie de proporţii pentru ca apoi progra-
mele să fie injectate în reţeaua de emiţătoare hertziene. În anii 70, mai arată ei, 
sateliţii au putut asigura legături pe zone întinse: programele puteau fi direct 
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recepţionate de capetele reţelelor de cablu [4]. În această ordine de idei s-au 
înscris, de exemplu, transmisiunile în direct ale Jocurilor Olimpice de la Tokyo 
(1964) [384]. 

Până în anii 80, televiziunea, totuşi, a continuat să fie difuzată atât prin unde 
hertziene, cât şi cablu coaxial, ea utilizând reţele de retranslatoare (repetoare) 
terestre [21:271-273]. Dotarea tehnică respectivă a fost insuficientă pentru lan-
sarea televiziunii transnaţionale. Nici satelitul, contrar aşteptărilor, menţionau 
cercetătorii italieni Bino Olivi şi Bruno Somalvico, nu a transformat imediat 
audiovizualul într-un sat global fără frontiere. Dimpotrivă, internaţionalizarea 
ofertelor televizuale prin satelit a concurat adeseori cu fortificarea televiziunilor 
naţionale [243:153]. 

Configurarea televiziunii în coordonate internaţionale a intrat într-o etapă 
nouă la mijlocul anilor 80. Ea a fost marcată de cel puţin trei performanţe tehno-
logice în domeniul telecomunicaţiilor prin satelit. Prima a constat în construirea 
sateliţilor capabili să retransmită 10 şi mai multe programe. A doua a consti-
tuit-o elaborarea primilor sateliţi de tip DBS (Direct Broadcasting Satellite) ca 
cei de origine franceză TDF1 şi TDF2, germană – TV Sat, engleză – Marco Polo, 
rebotezat ulterior în Sirius, şi satelitul Olimpus al Agenţiei Spaţiale Europene. 
Sateliţii respectivi au creat premisele tehnice potenţiale pentru accesarea indi-
viduală şi colectivă a posturilor de televiziune dorite prin aplicarea sistemului 
DTH (direct- to-home). Din acest considerent, Thomas L. McPhail a calificat DBS 
drept „viitorul” comunicării internaţionale, „precum a fost Gutenberg în trecut” 
[209:21]. Pierre Albert şi Andre-Jean Tudesq, în acelaşi context, notau: „Genera-
lizarea difuzării prin satelit a bulversat în mod profund în trei decenii echilibrul 
mondial al televiziunii şi a favorizat internaţionalizarea sa” [4].

Generaţia sateliţilor DBS a solicitat dezvoltarea sistemelor de captare a 
semnalelor de pe satelit – a antenelor parabolice (cea de-a treia performanţă 
din acele timpuri). Primele modele de antenă, având formă parabolică (de aici 
provine şi denumirea; în limba română se foloseşte şi termenul antenă-satelit) 
au fost create în SUA la mijlocul anilor 70 [122]. Dimensiunile lor mari, costurile 
înalte ($10 mii), precum şi necesitatea de a obţine autorizarea necesară de la 
Comisia Federală pentru Comunicaţii au încetinit procesul de utilizare a antene-
lor-satelit. Astfel, în anii 80, doar circa două mii de familii au dispus de antene 
parabolice individuale. Răspândirea lor a fost atestată, în mod special, în urmă-
torul deceniu, când lunar erau instalate circa 60 de mii de antene de acest tip. În 
scurt timp, numărul antenelor puse în aplicare doar în SUA a depăşit cota de 2,5 
milioane. Acest sector a fost în ascensiune şi în Europa, unde în anii 90 peste 10 
milioane de familii îşi dotaseră locuinţele cu antene satelit [384]. 
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Pionierul televiziunii prin satelit a fost RTL din Luxemburg care, acoperind 
ariile limitrofe franceze şi belgiene, a anticipat televiziunea fără frontiere şi a 
marcat începutul erei globalizării în acest domeniu. Apoi au urmat serviciile 
de televiziune controlate de magnatul australian de presă Rupert Murdoch 
care şi-a propus lansarea programelor lor de televiziune la scară internaţională 
[243:18].

În anii 90, internaţionalizarea televiziunii a fost înfăptuită, de asemenea, prin 
dezvoltarea reţelelor de cablu care au oferit pachete de programe televizuale pre-
luate de pe satelit, astfel acestea căpătând statut de televiziuni transnaţionale. 
Iniţial, televiziunile prin cablu, necesitând o audienţă poliglotă, erau populare în 
hoteluri, remarcau Bino Olivi şi Bruno Somalvico. Către 1996, acest fenomen a 
luat amploare. Atunci s-au făcut investiţii importante în reţelele de fibră optică 
subterană şi digitalizarea televiziunii, în aplicarea standardului MPEG 2, iar ulte-
rior şi MPEG 4, aprobat de Uniunea Internaţională de Telecomunicaţii ca stan-
dard mondial pentru comprimarea semnalelor audio-video (MPEG este abrevie-
rea denumirii grupului de elaboratori – Moving Picture Expert Group) [21:369]. 
Semnalele de pe satelit au putut fi captate şi amplificate până la receptoarele 
individuale cu mici antene parabolice de câţiva decimetri în diametru. Unele 
dintre aceste programe, prevăzute cu mai multe benzi de sunet, au putut fi re-
cepţionate în fiecare ţară în limba naţională. Aceste şi alte inovaţii tehnologice 
(reţelele de bandă largă, convergenţa radio, tv şi a telematicii etc.) au încurajat 
fenomenul de internaţionalizare a comunicării, au generat noi servicii (video-
on-demand, televiziunea interactivă etc.) şi au condus la apariţia „autostrăzilor 
electronice informaţionale” [243:19, 23-24].

Pe parcursul evoluţiilor, sateliţii de telecomunicaţii au format un set întreg 
de reţele. Acestea, potrivit lui Frederic Barbier şi Catherine Bertho Lavenir, auto-
rii studiului La storia dei media. La Comunicazione da Diderot a Internet (Istoria 
mass-media. Comunicarea de la Diderot la Internet) au fost constituite de SUA 
şi URSS pentru a-şi menţine influenţa pe această cale [21:332]. Astfel, în 1964 
a fost creat consorţiul internaţional Intelsat în care au fost antrenate 106 ţări. 
Şapte ani mai târziu – Intersputnik, entitate ce a întrunit 14 ţări din blocul sovie-
tic. În 1977 a fost creat Eutelsat, structura de telecomunicaţii a 40 de ţări euro-
pene şi din regiunile limitrofe [427:111]. 

Unul dintre cele mai cunoscute proiecte europene de televiziune prin sa-
telit este SES-Astra (Societe Europeenne des Satellittes – Astra), companie cu 
sediul în Luxemburg care deţine şi operează seria Astra de sateliţi geostaţionari 
care transmit aproximativ 1100 de canale de televiziune şi radio digitale prin 
176 de transpondere la 91 de milioane de gospodării europene. Alte proiecte 
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populare de acest gen sunt TV-Sat din Germania şi TDF din Franţa. Potrivit unor 
date sintetice din 2013, pe orbita Pământului sunt plasaţi 975 de sateliţi artifici-
ali (funcţionali sau nefuncţionali), dintre care 562 de telecomunicaţii. Ei aparţin 
la 60 de ţări. Cel mai mare număr de sateliţi revin SUA, Rusiei, Japoniei, Franţei, 
Chinei, Indiei [286; 243:17].

Condițiile normativ-legale de internaţionalizare a televiziunii au derivat din-
tr-o serie de documente aprobate de ONU, UNESCO, alte structuri internaţionale 
şi regionale. Astfel, cadrul normativ general al comunicării internaţionale, după 
cum am arătat în Capitolul II al prezentului studiu, a fost stabilit în Declaraţia Uni-
versală a Drepturilor Omului (1948), Pactul internaţional privind drepturile civile şi 
politice, Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale 
(1966), Declaraţia UNESCO privind Mass-Media din 1978. Totodată, instituţiile de 
referinţă, pe parcursul anilor, au elaborat o serie de documente speciale care au 
reglementat utilizarea spaţiului cosmic şi au jalonat dezvoltarea televiziunii pe sa-
telit. Între acestea se numără rezoluţiile Adunării Generale a ONU privind utilizarea 
spaţiului extraatmosferic în scopuri paşnice (1958) şi despre libertatea spaţiului 
extraatmosferic (1961); declaraţia ONU asupra principiilor juridice de guvernare a 
activităţii statelor în explorarea spaţiului extraatmosferic (1963) etc. 

Cel mai relevant act din acea perioadă a devenit însă Tratatul cu privire la 
principiile care guvernează activitatea statelor în explorarea și folosirea spațiului 
extraatmosferic, inclusiv Luna și celelalte corpuri cerești din 27 ianuarie 1967 şi 
care a intrat în vigoare pe 2 februarie 1968. Potrivit acestui document, spaţiul 
extraatmosferic, inclusiv Luna şi celelalte corpuri cereşti, constituie „apanajul 
omenirii întregi”, iar explorarea şi folosirea lor paşnică este liberă, nediscrimina-
torie, indiferent de gradul de dezvoltare economică sau ştiinţifică (art. 1). Spaţiul 
extraatmosferic, inclusiv Luna şi celelalte corpuri cereşti, nu sunt susceptibile 
„apropriaţiunii naţionale” (art. 2), vor fi utilizate în interesul păcii, cooperării şi 
înţelegerii internaţionale (art. 3), iar obiectele lansate în acest spaţiu vor avea 
exclusiv scopuri paşnice (art. 4) [250].

În limitele acestui cadrul legal, în anul 1968 au fost declanşate discuţiile 
privind Direct-broadcast satellite (DBS) (satelitul de radiodifuziune/televiziune 
directă). Acest tip de satelit deschidea perspectivele de livrare a semnalelor de 
televiziune nemijlocit în casa receptorului, individual sau colectiv, fără restricţii 
de frontieră. ONU, la iniţiativa Suediei şi Canadei, a instituit un grup de lucru care 
a avut misiunea să examineze chestiunile tehnice, dar şi consecinţele legale, so-
ciale şi culturale ale DBS. Grupul respectiv a lucrat timp de cinci ani (1969-1974), 
elaborând un document privind principiile de aplicare a DBS. URSS, respingând 
adoptarea lui pe motiv că acesta va da undă verde programelor subversive pro-
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pagandistice occidentale, a cerut instituirea „acordului prealabil de către ţară 
beneficiară” [209:186]. 

Subiectul DBS, între timp, a fost examinat şi de sesiunea a XVII-a a Conferinţei 
Generale a UNESCO (Paris, 1972) care a adoptat Declarația de principii directoare 
pentru folosirea transmisiunilor prin satelit pentru libera circulație a informației, 
răspândirea educației și intensificarea schimbului cultural (Declaration of Guiding 
Principles on the Use of Satellite Broadcasting for the Free Flow of Information, the 
Spread of Education and Greater Cultural Exchange). Documentul, în mod special, 
a derivat din Rezoluţia 1721D (XVI) a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite din data de 20 decembrie 1961 care prevedea că „naţiunile lumii trebuie să 
fie în măsură să comunice cât mai curând posibil prin intermediul sateliţilor, la ni-
vel global şi nediscriminatoriu”. Voturile participanţilor la conferinţa s-au împărţit: 
55 au fost pro, 7 – contra şi 22 de ţări s-au abţinut de la votare. Cercetătorul Ro-
berto Grandi de la Universitatea din Bologna scrie că mărul discordiei l-a constituit 
clauza propusă de URSS, dar respinsă de SUA, prin care ţara receptoare urma să 
accepte libera circulaţie a informaţiei prin DBS [137:56].

UNESCO, în declaraţia de referinţă [336], s-a pronunţat pentru conformarea 
DBS la normele de drept internaţional (art. 1) şi respectarea de televiziunea de pe 
satelit a suveranităţii şi egalităţii tuturor statelor (art. 2), precum şi a drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului (art. 11). Agenţia specializată a ONU a pledat 
pentru ca beneficiile oferite de televiziunea prin satelit să fie disponibile pentru 
toate ţările, fără discriminare şi indiferent de gradul lor de dezvoltare, iar utilizarea 
sateliţilor pentru radiodifuziune să se bazeze pe cooperarea internaţională şi regi-
onală, interguvernamentală şi profesională la nivel mondial (art. 3).

Relevând contribuţiile liberei circulaţii a informaţiei prin cuvânt şi imagine 
în numele progresului social, economic şi cultural, prieteniei şi cooperării între 
popoare, UNESCO a stabilit că obiectivul emisiei prin satelit trebuie să fie difu-
zarea cât mai largă şi deopotrivă a ştirilor atât pentru ţările dezvoltate, cât şi 
pentru cele în curs de dezvoltare. „Radiodifuziunea prin satelit, se menţiona în 
art. 5 al Declaraţiei, făcând posibilă difuzarea instantanee a ştirilor la nivel mon-
dial, cere ca toate eforturile să fie făcute pentru a asigura acurateţea de fapt a 
informaţiilor ce ajung la public”. Declaraţia a promovat, de asemenea, necesita-
tea ca radiodifuziunea directă să ţină cont de „diferenţele legislaţiei naţionale” a 
ţării pentru care este efectuată emisia (art. 10), iar publicitatea să fie transmisă 
în baza unor acorduri speciale între părţile interesate (art. 9).

Pe 10 decembrie 1982, ONU, în temeiul rezoluţiei Adunării Generale nr.2916 
(XXVII) din 9 noiembrie 1972, a adoptat Principiile de reglementare a utilizării 
de către state a sateliților artificiali pentru televiziunea directă internațională 
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(Principles Governing the Use by States of Artificial Satellites for International 
Direct Television Broadcasting). Potrivit documentului, funcţionarea sateliţilor 
de radiodifuziune internaţională, având implicaţii politice, economice, sociale şi 
culturale importante la scară mondială, urmează să se conducă de următoarele 
15 principii [329]:

 compatibilitatea cu drepturile suverane ale statelor, inclusiv principiul 1. 
non-intervenției, precum și cu dreptul fiecăruia de a căuta, de a primi și de a 
răspândi informații și idei;

 2. libertatea și reciprocitatea în schimbul de informații și cunoștințe în do-
meniile culturii, științei, educației, în dezvoltarea socială și economică, în special 
în țările în curs de dezvoltare;

 3. compatibilitatea cu promovarea relațiilor de prietenie și coopera-
re între toate statele și popoarele în interesul menținerii păcii și securității 
internaționale; 

 4. respectarea normelor de drept internațional; 
 5. accesul liber al statelor la tehnologiile de televiziune directă prin satelit; 
 6. cooperarea internațională, în special cu țările în curs de dezvoltare;
 7. soluționarea amiabilă a litigiilor în conformitate cu dispozițiile Cartei 

Națiunilor Unite;
 8. responsabilitatea internațională a statelor pentru activitățile din dome-

niul audiovizualului internațional de televiziune directă prin satelit;
 9. responsabilitatea internațională a organizației internaționale interguver-

namentale și a statelor fondatoare pentru activitatea din domeniul audiovizua-
lului internațional de televiziune directă prin satelit;

consultarea statelor pentru care va fi realizată activitatea din domeniul 10. 
audiovizualului internațional de televiziune directă prin satelit, fără a aduce atin-
gere altor consultări pe care aceste state le pot întreprinde cu orice alt stat cu 
privire la acest subiect; 

protecția drepturilor de autor și conexe; 11. 
asigurarea transparenței activității din domeniul audiovizualului 12. 

internațional de televiziune directă prin satelit prin informarea secretarului ge-
neral al Organizației Națiunilor Unite, a agențiilor specializate, a publicului și 
comunității științifice internaționale;

consultarea reciprocă dintre state în cazul demarării activităților din do-13. 
meniul audiovizualului internațional de televiziune directă prin satelit;

lansarea activității din domeniul audiovizualului internațional de televi-14. 
ziune directă prin satelit în temeiul respectării principiului 13 sau conform instru-
mentelor relevante ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor;
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aplicarea exclusivă a instrumentelor Uniunii Internaționale a Telecomu-15. 
nicațiilor pentru deversarea inevitabilă a radiației semnalului de satelit.

Eforturile întreprinse în dezvoltarea televiziunii prin satelit au dat rod. Dacă 
la începutul anilor 70 dominantă a fost televiziunea terestră, aceasta purtând 
preponderent un caracter naţional, apoi către anii 80, televiziunea prin satelit a 
devenit o practică curentă [209:188]. Planul de alocare a canalelor de televiziu-
ne prin satelit pentru fiecare ţară, aprobat în cadrul World Administrative Radio 
Conference de la Geneva (1977) [107], a trecut în faza de implementare. Astfel, 
televiziunea prin satelit a intrat în arsenalul comunicării internaţionale, conferin-
du-i un potenţial necunoscut anterior de penetrare a lumii. 

Condițiile instituționale pentru înscrierea televiziunii în arsenalul comunică-
rii internaţionale au început să fie create în sânul altor câmpuri de producere şi 
difuzare a informaţiei la scară transnaţională. E vorba de iniţiativele televizuale 
ale agenţiilor de ştiri şi serviciilor de radiodifuziune internaţională. 

Televiziunea, din momentul lansării în calitate de mijloc de informare în 
masă, a devenit, pe de o parte, un nou beneficiar al produselor agenţiilor de 
ştiri, iar pe de alta – a făcut concurenţă posturilor de radio care până atunci erau 
unicele platouri ale galaxiei electrice de comunicare, vorba lui McLuhan. În am-
bele cazuri, televiziunea a afectat activitatea lor curentă, generând o albie nouă 
în dezvoltarea lor instituţională.

Agenţiile de ştiri, în dorinţă de a-şi extinde lista beneficiarilor pe lângă pro-
dusele lor tradiţionale tipărite şi audio, pornind cu anii 70, adică, înainte de a fi 
instituită organizaţional televiziunea internaţională, şi-au creat structuri interne, 
specializate în producerea materialelor televizuale de circulaţie atât naţională, 
cât şi internaţională. Cercetătorul britanic al globalizării fluxului de ştiri, Oliver 
Boyd-Barrett, remarca în această ordine de idei iniţiativele agenţiilor UPI şi Re-
uters [306:19].

În anul 1967, UPI a creat subdiviziunea United Press International Television 
News (UPITN), specializată în elaborarea ştirilor de televiziune. Subdiviziunea 
de referinţă, preluând experienţa predecesorului său, United Press Movietone 
(1948) (aceasta a fost preocupată preponderent de furnizarea de informaţii des-
pre noile apariţii cinematografice) a lărgit diapazonul evenimentelor reflectate, 
furnizând materiale video pentru televiziunile în ascensiune. Ea a dispus de o 
reţea vastă de birouri de corespondenţi în lume care asigura reflectarea opera-
tivă a evenimentului internaţional. În 1985, UPITN e redenumită în Worldwide 
Television News (WTN), iar din 1998, odată cu trecerea în proprietatea Associa-
ted Press (în 1994б AP îşi crease propriu serviciu de ştiri tv – AP Television News), 
a devenit Associated Press Television News (APTN). În 2005 a avut loc rebran-
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ding-ul subdiviziunii ca AP Television News. Aceasta, în scurt timp, s-a afirmat 
pe piaţa media internaţională ca o sursă importantă de ştiri televizuale, inclusiv 
sportive. 

VISNEWS a reprezentat iniţiativa televizuală comună a BBC şi ф agenţiei Re-
uters. Fondată de acestea în 1957, diviziunea respectivă, potrivit versiunii fran-
ceze a Enciclopediei Wikipedia, a fost concepută ca un furnizor de informaţii 
audiovizuale din lume, destinatarii ei fiind canalele de televiziune în ascensiune. 
VISNEWS, din start, a avut 200 de clienţi europeni cărora le livra zilnic în jur de 
70 de reportaje din diferite părţi ale lumii. În 1986, diviziunea respectivă a înche-
iat contracte de furnizare de informaţii cu CNN, iar din 1989 – cu Sky TV. În 1992, 
VISNEWS a trecut în proprietatea agenţiei Reuters. De atunci, ea este cunoscută 
sub denumirea de Reuters TV [306:20]. În 1994 a fost lansat Reuters Television 
Financial Service [321:226]. Potrivit site-ulгш instituţional (www.reuters.tv), Re-
uters TV în prezent dispune de 2500 de jurnalişti ce acoperă 200 de ţări din lume. 
Ea oferă, la cerere, programe de ştiri şi transmisiuni live. Audienţa potenţială a 
produselor ei este de aproape o jumătate de miliard de oameni.

Agenţia de ştiri AFP, de asemenea, a explorat spaţiul ştirilor televizuale, in-
stituind în 2001 serviciul video pe internet, iar în 2007 – AFP TV International 
care, din 2010, transmite materialul său video în formatul HD. Emmanuel Hoog, 
Preşedinte-Director General al AFP, într-un articol inserat de site-ul instituţional 
(www.afp.com), nota că în 2014, agenţia a depăşit două bariere simbolice. Primul 
a fost cel de 500 de clienţi ai produselor ei video, iar al doilea e 150 de televiziuni 
beneficiare de aceste produse. Actualmente, AFP TV difuzează pe an 95 de mii de 
materiale video, zilnic câte 200 de reportaje televizuale, realizate în şapte limbi 
(franceză, engleză, germană, spaniolă, portugheză, arabă şi poloneză).

Dezvoltarea televiziunii la scară mondială a generat, în opinia noastră, trei 
tipuri de entităţi de profil: internațională, multinațională/transnațională regio-
nalizată şi globală. Televiziunile din prima categorie, de regulă, sunt entităţi de 
stat sau publice şi reprezintă ţara-emitentă, iar receptorii lor sunt ţările lumii 
(BBC World, DW-TV, VoA TV, CCTV, France 24, Russia Tuday etc.). Televiziunile din 
a doua categorie, fiind regionalizate, sunt adresate anumitor arii geopolitice. Ele 
pot fi iniţiate de entităţi publice sau private dintr-o ţară sau un grup de ţări, iar 
receptorii sunt fie ansamblul ţărilor de unde provin emiţătorii, fie un alt grup de 
ţări din regiune cu anumite afinităţi civilizaţionale, confesionale sau de altă natu-
ră (Euronews, TV5MONDE, MIR, ARTE, Al Jaseera, Al Arabia etc.). Cea de-a treia 
categorie de televiziuni întruneşte entităţile media supranaţionale ce acţionează 
pe piaţa mondială. Ele, în cele mai frecvente cazuri, reprezintă o afacere privată 
şi se adresează lumii întregi (CNN, MTV, Bloomberg, CNBC etc.).
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Televiziunea internațională. Televiziunea internaţională a fost institu-
ţionalizată fie în cadrul structural existent al radiodifuzorilor de talie mondială, 
fie în calitate de entităţi separate. În primul caz e vorba că o serie de servicii 
internaţionale de radio au suplimentat instituţional, editorial şi logistic propria 
activitate, încorporând serviciile de televiziune internaţională. Asemenea strate-
gie în dezvoltarea comunicării internaţionale, adoptată de radiodifuzorii britanic 
BBC, american VoA, german DW și cel chinez CCTV (în cazul Chinei, serviciul de 
televiziune internaţională a fost încorporat în structura existentă de televiziune 
internă), a fost determinată de varii motive. Între acestea înscriem oportuni-
tatea conjugării eforturilor diferitelor medii pentru eficientizarea comunicării 
internaţionale, necesitatea utilizării judicioase a resurselor umane şi tehnice, 
precum şi a resurselor financiare, imperativitatea convergenţei mediatice şi va-
lorificării platformelor multimedia.

BBC World. Marea Britanie, deşi a fost prima ţară care a lansat televiziu-
nea publică regulată, a constituit, până la mijlocul anilor 90, marele absent pe 
arena televizuală internaţională. Această arenă a rămas nevalorificată de prin-
cipalul radiodifuzor britanic, BBC, în pofida contribuţiilor relevante în dezvolta-
rea televiziunii interne şi a experienţei redutabile de comunicare internaţională 
pe undele hertziene. Comentând acest fapt, cercetătorul britanic Mark Tungate 
menţiona: „Este greu de crezut, dar în anii 90, BBC nu a avut o prezenţă coerentă 
pe arena internaţională” [321:22]. 

Instituţionalizarea întârziată a televiziunii internaţionale britanice a fost ca-
uzată de mai mulţi factori. Cercetătoarea rusă Victoria Orlova, în studiul consa-
crat reţelelor televizuale globale [415], a invocat câteva. E vorba, întâi de toate, 
de dificultăţile de natură financiară. Ideea privind televiziunea internaţională a 
fost lansată încă în 1968, dar atunci BBC nu a putut acoperi costurile înalte pen-
tru arenda canalelor satelit. Demersul din 1986 al BBC către Ministerul afacerilor 
externe privind alocarea anuală a opt milioane de lire sterline pentru televiziu-
nea internaţională a fost respins. În anul următor, BBC a repetat demersul în care 
a indicat o sumă mai mică de două ori faţă de cea solicitată în anul precedent. 
Demersul dat însă de asemenea a fost respins. 

În această ordine de idei, cercetătorii mai invocă, în al doilea rând, atitudi-
nea reticentă a Margaret Thatcher, primul-ministru de atunci (1979-1990) al Ma-
rii Britanii atât faţă de ideea televiziunii internaţionale, cât şi în raport cu intenţia 
BBC de a o lansa. Margaret Thatcher, scriu cercetătorii, nu a putut tolera modul 
în care BBC a abordat războiul dintre Marea Britanie şi Argentina pentru insulele 
Falklands sau Malvinas (1982) şi evenimentele din Irlanda de Nord, ea calificân-
du-l ca fiind de stânga. Instituţionalizarea întârziată a televiziunii internaţionale 
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britanice, spun cercetătorii, a fost cauzată şi de disputele BBC cu televiziunile co-
merciale interne care i-au împiedicat să reacţioneze adecvat şi prompt la apariţia 
pe arena mondială a CNN şi altor televiziuni globale [415].

Ansamblul motivelor consemnate au determinat BBC, contrar unor reguli 
generale, potrivit cărora comunicarea internaţională a ţării este finanţată din 
banii publici (anume astfel este subvenţionat serviciul ei de radio mondial), să 
dezvolte televiziunea internaţională ca o afacere comercială.

În anul 1987, radiodifuzorul public britanic, în parteneriat cu o bancă comer-
cială, a lansat pe satelit serviciul BBC TV Europe. Acesta a constituit o compilaţie 
de programe de agrement selectate de la posturile ei interne de televiziune. For-
matul şi conţinutul serviciului a fost determinat de raţiuni economice: BBC TV 
Europe urma să devină un serviciu ce se autofinanţează şi chiar este profitabil. În 
scurt timp, el a intrat în reţelele de cablu, în special în ţările europene de nord, 
bucurându-se, după cum au constatat cercetătorii, de popularitate [319]. 

Pe 15 aprilie 1991, BBC TV Europe a fost reprofilat într-un canal de actualităţi, 
fiind redenumit în BBC World Service Television. Tot atunci, serviciul respectiv a 
intrat, pe bază comercială, pe piaţa asiatică şi cea din Orientul Mijlociu, iar în 
1992 – pe piaţa africană. În Asia, BBC World Service Television, preluat în reţeaua 
Star TV în Hong Kong, a obţinut 7,5 milioane de abonaţi, iar în Ghana de pe con-
tinental african – 20 la sută din familiile acestei ţări [415]. 

În 1995, BBC World Service Television a fost divizat în două canale distincte 
– BBC World şi BBC Prime. BBC World a fost conceput drept un canal global de 
informaţie, iar BBC Prime s-a axat pe agrement. BBC World a revenit pe piaţa eu-
ropeană, menţinându-se, totodată, în Asia şi Orientul Mijlociu. Din 1996, servi-
ciul britanic de televiziune internaţională s-a extins în America Latină şi Regiunea 
Caraibilor (având o audienţă de peste trei milioane de familii). La sfârşitul anilor 
90, BBC World a lansat emisia non-stop pentru America de Nord – BBC America, 
acoperind 50 la sută dintre locuinţele americanilor. În Canada, BBC World a fost 
difuzată de reţeaua publică de cablu News World, precum şi de o serie de reţele 
comerciale de televiziune prin cablu şi satelit. Către anul 2000, BBC World a fost 
poziţionată pe pieţele mediatice din 200 de ţări, acoperind cu programele sale 
peste 167 de milioane de locuinţe (71 de milioane abonau programele integrale 
24/24, iar restul – anumite segmente ale lor) [415]. În 2003, BBC World a ajuns 
deja în 270 de milioane de case din 200 de ţări [321:23; 319] 

BBC World a trecut prin două mari restructurări. Prima, potrivit cercetătoa-
rei Victoria Orlova, a avut loc în 1994, când BBC a regândit sistemul de comuni-
care internaţională. Potrivit reformelor aplicate, BBC a creat Serviciul Mondial 
care a încorporat două diviziuni: Radiodifuziunea externă a BBC şi compania ВВС 
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Worldwide Ltd. Ultima a cuprins trei entităţi comerciale: televiziunea, activitatea 
editorială şi instruirea. BBC World, în calitate de serviciu principal al televiziu-
nii mondiale BBC, a constituit o structură comercială a ВВС Worldwide Ltd. Din 
1995, coproprietarul lui a fost Casa Editorială Pearson&Cox Programming care 
investise 30 de milioane de lire sterline. Televiziunea mondială a BBC a realizat 
proiectele comerciale care, ulterior, au fost scoase pentru desfacere pe piaţa 
mediatică internaţională. 

Cea de-a doua restructurare, remarcă Victoria Orlova, s-a produs în octom-
brie 2001, după evenimentele din 11 septembrie 2001 din SUA. Atunci, locul BBC 
America a fost luat temporar de BBC World în scopul utilizării raţionale a resurselor 
în reflectarea actelor teroriste din SUA [415]. Restructurarea din 2001 a însemnat 
comasarea tuturor serviciilor informaţionale internaţionale (ВВС Wold Service, 
serviciul mondial de radiodifuziune, ВВС World şi serviciile de noutăţi on-line) în-
tr-o singură diviziune – World Service Group. Entitatea respectivă, menţinută până 
în prezent, cuprinde serviciile mondiale de radio, televiziune, on-line, World News 
şi www.bbc.com. Totodată a fost păstrată compania BBC Worldwide în calitate de 
„braţul comercial” al British Broadcasting Corporation.

BBC World News, creată ca o structură comercială în urma restructurărilor 
menţionate (în prezent, BBC World News este deţinut şi operat de către BBC Glo-
bal News Ltd, un membru al grupului comercial BBC de companii şi este finanţat 
de veniturile de abonament şi de publicitate), constituie entitatea centrală edi-
torială a BBC, specializată în colectarea şi redactarea materialului informativ din 
ţară şi de peste hotare pentru toate subdiviziunile sale, inclusiv pentru cele de 
comunicare internaţională. Din acest considerent, în prezentarea BBC World 
News de pe site-ul instituţional se menţionează că ea „adună jurnalismul de ştiri 
sub un singur acoperiş”. Personalul BBC World News este compus din 8500 de 
oameni, ea dispune de 40 de birouri amplasate în cele mai importante capitale 
internaţionale. Materialele BBC World News sunt editate în 28 de limbi. Con-
form datelor din ianuarie 2015, BBC World News tv difuzează ştiri şi analize în 
27 de limbi, inclusiv în franceză, rusă, azeră, kirghiză, ucraineană, portugheză, 
indoneziană, chineză, arabă etc. 

BBC World News integrează trei diviziuni: News Network, English Regions 
şi Global News. Prima cuprinde camerele de ştiri, programele de ştiri (Newsni-
ght şi Newsbeat), programele politice (Daily Politics) etc. Ea are în dotare cinci 
studiouri moderne, capabile să aplice cele mai avansate tehnologii digitale, in-
clusiv 3D. Redacţia multimedia, cea mai mare din Europa, reunind în reţea ştirile 
internaţionale şi naţionale ale BBC, asigură livrarea ştirilor audio, video şi textuale 
pentru a satisface apetitul lumii în ştiri la cerere. Spre deosebire de departamen-
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tul English Regions, specializat pe ştirea internă, BBC Global News este axat pe 
ştirea şi emisia externă. Acest departament include BBC World Service, BBC World 
News Television, bbc.com/news (site de ştiri internaţionale) şi Monitoring BBC. 

Ştirile BBC World News, distribuite prin serviciile mondiale ale corporaţiei, au 
o audienţă în ascensiune. Potrivit datelor din raportul anual al BBC, în 2014/2015, 
audienţa lor însumată a constituit 398 de milioane de case (în 2013/14 – 388 de 
milioane). Creşterea cea mai mare a fost atestată în SUA, unde BBC World News 
este disponibil în peste 40 de milioane de gospodării [26:136]. În acest răstimp, 
audienţa serviciului mondial de televiziune al BBC a sporit de la 58,7 milioane 
de oameni în 2013/2014 la 74,2 milioane în 2014/2015 [26:74]. BBC.com a atras 
peste 85 de milioane de utilizatori unici lunar, în creştere anuală de 8%, obţinând 
un record de 101 milioane în ianuarie 2015 [26:136].

Produsele serviciilor mondiale ale BBC, în special în format televizual, sunt 
preluate în bază comercială de numeroase reţele de cablu din lume. Astfel, în 
SUA, BBC World News este preluat de Cablevision (Optimum TV), Comcast (Xfi-
nity), Time Warner Cable şi altele. BBC World News este disponibil pe platforma 
mondială Livestation (cu excepţia Marii Britanii, SUA, Chinei, Singapore, Thailan-
dei şi Malaeziei din cauza restricţiilor de drepturi). Serviciile mondiale de comu-
nicare internaţională ale BBC sunt accesibile în peste 150 de nave de croazieră, 
trei milioane de camere de hotel, 60 de companii aeriene şi 23 de reţele de 
telefonie mobilă din întreaga lume.

Serviciul mondial de televiziune al BBC s-a poziţionat rapid pe piaţa me-
diatică internaţională ca urmare a eforturilor depuse de braţul comercial al 
corporaţiei britanice de radiodifuziune – BBC Worldwide. Această entitate cre-
ată, după cum am menţionat, pe parcursul restructurării interne a BBC, conferă 
dimensiune internaţională BBC prin distribuirea programelor de ştiri şi agrement, 
precum şi a formatelor de emisiuni. În felul acesta ea acoperă, în special, cheltu-
ielile pentru serviciul mondial de televiziune al BBC şi pentru alte proiecte marca 
BBC. În 2013/14, BBC Worldwide, conform datelor oferite de site-ul instituţional, 
a generat profituri de £157,4 milioane şi vânzări de £1,042,3 milioane, iar în 
2014/2015 – respectiv £138,6 milioane şi £1,001,8 milioane [26:134]. Pentru 
a dezvolta business-ul de conţinuturi şi formate, BBC Worldwide are birouri în 
America de Nord şi America Latină, Europa, Asia şi Australia, cu angajaţi care au 
competenţe lingvistice şi care pot înţelege mai bine necesităţile publicului local. 
Ei acţionează, potrivit site-ului instituţional, ca ambasadori la nivel mondial ai 
BBC şi Marii Britanii. 

BBC World şi BBC World News, actualmente, se înscriu printre cele mai pre-
stigioase servicii de comunicare internaţională din lume graţie politicilor edito-
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riale promovate şi abordării imparţiale a evenimentului internaţional. În fieca-
re an, BBC evaluează gradul de imparţialitate şi credibilitate al serviciilor sale. 
Potrivit ultimei evaluări, cuprinse în raportul anual 2014/2015, BBC News, de 
exemplu, a adunat simpatiile a 53 la sută dintre cei chestionaţi (cel mai apropiat 
rival, Independent Television, ITV – 11 la sută, iar Sky TV – 8) [26:21].

VoA-TV. Reţeaua americană de televiziune mondială şi film – Worldnet, 
considerată predecesor al televiziunii internaţionale, dezvoltate de Vocea 
Americii, a fost creată în 1983. Ea era parte a agenţiei de stat USIA (din 1999 
este în tutela BBG). Worldnet a fost lansată, din start, ca un instrument ce asi-
gura transmiterea programelor televizuale ale VoA către diferiţi operatori de 
televiziune de peste hotare, precum şi schimbul de programe/emisiuni dintre 
aceştia [398]. Worldnet a diseminat, de asemenea, programe preluate de la 
alte televiziuni americane, cum ar fi canalul nocturn de ştiri Newshour, servi-
ciul public PBS (Nightly Business Report, Computer Chronicles), dar şi Bloom-
berg Television. Worldnet a avut misiunea să cultive imaginea adecvată SUA, 
politicii şi cetăţenilor americani, se arată în raportul pe anul 2001 al BBG. La 
hotarul dintre anii 80 şi 90, VoA a lansat prima sa producţie televizuală adresa-
tă prin satelit direct publicului. 

La începutul sec. XXI, VoA a diversificat eforturile în dezvoltarea televiziunii 
internaţionale. În rândul lor s-a înscris decizia de fuzionare a Worldnet cu VoA. 
Ea poate fi explicată, pe o parte, de reducerea volumelor de emisie a Worldnet 
(în 2000 – 445 de ore, în 2001 – 245), conform raportului BBG din 2001, iar, 
pe de alta, de intensificarea activităţii VoA în câmpul televiziunii internaţionale 
(potrivit raportului pentru anul 2001, VoA a inaugurat o pagină de televiziune pe 
internet, şi-a extins ofertele televizuale pentru Africa, Europa Centrală şi de Est, 
Rusia şi noile state independente, propunând o serie de programe de rezonanţă, 
inclusiv un program live de ştiri Washington Window etc.). Pregătirile respective 
au demarat în 2002 şi s-au încheiat în 2004, când competenţele Worldnet au fost 
preluate de către VoA-TV.

După lansare, VoA-TV a devenit un canal de televiziune multilingv, răspândit 
în lume prin intermediul a şapte sateliţi. Editorial, el poartă un caracter mozaical, 
alcătuit din programe în limbi diferite, spaţiile dintre ele fiind suplinite de muzi-
că. Conţinuturile lui sunt regionalizate: fluxurile VoA orientate spre America Lati-
nă, de exemplu, nu conţin programe în limbile europene şi viceversa. Unul dintre 
segmentele cele mai mari este în limba persană, date fiind interesele geopolitice 
ale SUA. VoA-TV cuprinde, alături de programe informative, emisiuni pe teme 
istorice, de cultură, medicină. Canalul mai conţine seriale, precum şi programe 
în Special English, prezentate într-o lectură mai lentă [398]. 
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Televiziunea internaţională americană este prezentată şi de alte servicii 
cu un conţinut profund regionalizat. Astfel, pe 27 martie 1990, VoA a lansat TV 
Marti (Jose Julian Marti, 1853-1895, poet şi publicist cubanez, lider al mişcării de 
eliberare naţională a Cubei faţă de Spania, considerat erou naţional şi apostol al 
independenţei). Acest serviciu de televiziune destinat Cubei a constituit primul 
proiect mediatic american adresat unei ţări în care, potrivit SUA, libertatea de 
exprimare este afectată. TV Marti, în cei 25 de ani de activitate, a pledat pentru 
dezvoltarea democratică a Cubei. Observatorii acestui serviciu constată meritul 
lui în restabilirea relaţiilor diplomatice dintre SUA şi Cuba (2015), după o pauză 
de mai bine de 50 de ani. 

TV Marti, din momentul lansării, a emis non-stop programe informative, 
documentare, sport şi emisiuni de agrement, dintre care opt ore în original, in-
clusiv şapte programe zilnice de ştiri a câte 30 de minute. Serviciul de televiziune 
de referinţă este difuzat prin satelit de tip DBS (direct-in-home) şi pe internet 
(www.martinoticias.com). Volumul săptămânal de emisie al TV Marti, potrivit 
datelor din 2010, constituie 328 de ore. În prezent, TV Marti împreună cu Radio 
Marti (1985) formează Office of Cuba Broadcasting (OCB) (Oficiul Audiovizualu-
lui pentru Cuba) – structură a BBG [355:10; 356:11]. 

În acest răstimp, VoA, se arată în raportul anual din 2003, a iniţiat cel 
mai ambiţios proiect de după fondarea serviciului american de radiodifuziune 
internaţională [354:12] – crearea serviciului pan-arab de televiziune Al Hurra 
(„cel liber” în arabă). El a fost lansat pe satelit în data de 14 februarie 2004 şi 
pe internet (www.alhurra.com), fiind adresat la 22 de ţări din Orientul Mijlociu 
şi Africa de Nord [356:13]. Misiunea sa declarată, potrivit Enciclopediei Wikipe-
dia, constă în a oferi „ştiri şi informaţii corecte şi relevante”, a susţine „valorile 
democratice” şi a extinde „spectrul de idei, opinii şi perspective” disponibile în 
mass-media din regiune. 

VoA şi-a propus ca prin intermediul Al Hurra să ajungă la 300 de milioane 
de arabi, dintre care mulţi sunt sceptici faţă de politicile din regiune ale SUA 
[356:12]. Serviciul de televiziune de referinţă cu sediul în Springfield, Virginia, a 
dispus în faza iniţială de un buget de $62 de milioane şi peste 200 de persoane, 
inclusiv reporteri din Orientul Mijlociu. Instituţional, Al Hurra a fost încorporată 
în structura BBG, Middle East Broadcasting Networks (MBN) (Reţelele de radi-
odifuziune din Orientul Mijlociu) din care mai face parte Radio Sawa. În aprilie 
2004 a fost lansată ediţia iraqiană a Al Hurra – Al Hurra-Iraq [357:13], iar în 
2006 – versiunea europeană adresată cetăţenilor de origine arabă, stabiliţi cu 
traiul pe vechiul continent – Al Hurra-Europe, se precizează în raportul din 2006 
al BBG.
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Serviciul de televiziune Al Hurra emite în regim 24/24. Săptămânal, el pro-
duce, în prima audiţie, 40 de ore de ştiri, 24 de ore de dezbateri şi talk-show-uri, 
33 de ore de emisiuni tematice despre şi pentru lumea arabă [357:28]. În 2006, 
volumul săptămânal cumulativ a Al Hurra, Al Hurra-Iraq şi Al Hurra-Europe a 
atins cota de 672 de ore, conform raportului din 2006 al BBG. Potrivit unor es-
timări, Al Hurra este în topul preferinţelor vorbitorilor de limbă arabă şi ocupă 
poziţia a treia după Al Jaseera şi Al Arabya.

AoA-TV, la 10 ani de activitate, emite în total în peste 20 de limbi, inclusiv 
mandarina, indoneziana, sârba, bosniaca, albaneza, croata, rusa, ucraineana, 
engleza, franceza pentru Africa. În acest răstimp, serviciul american de televizi-
une internaţională a lansat o serie de proiecte în persană, ucraineană, spaniolă, 
hindi, urdu şi alte limbi. Programele respective, în anul 2014, au fost difuzate 
pe satelit, terestru, live streaming, on demand, pe web şi telefonia mobilă, prin 
reţelele sociale şi DVD [363:7; 369].

Altă modalitate de diseminare a programelor VoA-TV a constituit-o dez-
voltarea practicii de afiliere a posturilor locale de televiziune la radiodifuzorul 
internaţional american. În America Latină, această strategie a condus la creşterea 
audienţei VOA cu aproximativ 20 de milioane de oameni. Afiliaţii latinoameri-
cani ai VoA în 2014, conform raportului anual, au fost, de exemplu, TV Nacional 
din Chile, canalul de ştiri din Nicaragua Cana 15, serviciul argentinian Artear TV, 
cel din Ecuador TeleAmazonas, canalul de ştiri din Columbia Cablenoticias etc. 
Segmente ale VoA-TV sunt preluate de Перший національний din Ukraina, RBC 
şi Dojdi din Rusia etc. [363:11,15,40]. Dacă în 2013 VoA avea 2300 de instituţii 
afiliate [362:30], atunci în 2014 – 2500. 

Produsele televizuale americane marca RFE/RL, de asemenea, sunt retrans-
mise de posturile locale de televiziune (drept exemplu ne serveşte retransmite-
rea, în 2014-2016, de către televiziunea publică Moldova 1 a emisiunilor Timpul 
prezent şi Pur și simplu, realizate de Biroul RFE/RL de la Praga). 

David Ensor, director VoA, în articolul The State of America’s Voice (Vocea 
SUA) [98] afirma că strategia VoA de a miza pe televiziune şi platforma digitală a 
condus, în anul 2014, la creşterea ei globală. Aserţiunea dată îşi găseşte confir-
mare în datele privind audienţa globală a BBG, dar şi cea a AoA-TV. Dacă în anul 
2010 audienţa globală a BBG a constituit 122,5 milioane de oameni, atunci în 
2014 – 171,6 milioane. Totodată, audienţa AoA-TV a crescut de la 55,4 milioane 
în 2010 la 101,9 în 2014 [324; 353].

Deutsche Welle TV (DW TV). Explorarea potenţialului de comunicare 
internaţională a televiziunii a fost demarată de DW în 1963. Atunci, de comun cu 
compania Transtel, DW a pornit transcrierea şi distribuirea în străinătate a pro-
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gramelor de televiziune germană. Ca unul dintre partenerii Transtel, DW a fost 
responsabilă de selectarea şi editarea programelor, precum şi de dobândirea 
de drepturi de autor în străinătate. În 1983, DW a debutat cu propria producţie 
televizuală pe arena internaţională, iar din 1988 a asigurat difuzarea lor prin RI-
AS-TV (Rundfunk im Amerikanischen Sektor). 

În aprilie 1992, după căderea zidului Berlinului, începe o nouă etapă în par-
cursul televiziunii internaţionale germane. Atunci, DW şi-a extins structura sa 
internă, creând noua diviziune – Deutsche Welle-TV (DW-TV) ca succesor al RI-
AS-TV. Noul serviciu a lansat pe satelit programe în germană şi engleză cu durata 
zilnică de şase ore destinate publicului din străinătate. Câteva luni mai târziu, 
timpii zilnici de antenă au crescut până la 14, apoi – la 16 ore. În anul următor, 
DW-TV a suplimentat emisia cu un program în limba spaniolă. Din 1995, transmi-
siunile DW-TV au intrat în regim non-stop (12 ore de emisie în germană, 10 – în 
engleză, două – în spaniolă), fiind recepţionate în întreaga lume [384]. 

Ulterior, DW-TV a diversificat diapazonul lingvistic al programelor sale. Ste-
ffen Heinze, autorul unui articol consacrat aniversării a 50-ea a DW-TV aduce, 
în acest sens, mai multe exemple. Astfel, în 2002 ea a lansat serviciul arab. Pro-
gramele acestuia, difuzate de reţeaua de satelit Nilesat, au fost disponibile în 
mai mult de 20 de ţări din lumea arabă. Între 2002 şi 2006, DW-TV a produs, de 
asemenea, programe în dari şi pushto, limbile oficiale ale Afganistanului. În mar-
tie 2009, DW-TV şi-a extins serviciile de televiziune în Asia, inaugurând două noi 
canale: DW-TV Asia şi DW-TV Asia+. Primul conţine 16 ore de programe în limba 
germană şi opt ore în limba engleză, al doilea – 18 ore de programe în engleză 
plus şase ore de programe germane [149]. Din 2007, Deutsche Welle-TV şi-a 
diversificat conţinuturile pe contul preluării de programe de la serviciile interne 
de televiziune ARD şi ZDF [92]. 

În ultimul timp, DW-TV şi-a extins oferta televizuală. Programele difuzate 
pe satelit au fost suplimentate cu emisiuni televizuale de tip magazin, cu un 
conţinut regionalizat în limbile publicului ţintă. Primul program în acest format 
– Europa Today – a fost inaugurat în limba română în toamna anului 2011. El a 
fost difuzat în toată România de postul public TVR Info. Magazinul respectiv, mai 
târziu, a avut versiuni în albaneză şi croată, fiind transmis în baza acordurilor 
bilaterale de posturile locale de televiziune. Acest proiect a fost succedat de al-
tul – World Stories (magazin internaţional iniţiat de DW-TV şi realizat de echipe 
de creaţie din diferite ţări). În 2012, în baza unui memorandum, la el a aderat şi 
IPNA Compania Teleradio Moldova. Astfel, pe durata anilor 2013-2014, Moldova 
1 a difuzat emisiuni săptămânale despre viaţa ţărilor lumii (ele pot fi vizionate 
pe www.trm.md). În 2012, DW-TV a lansat în hindi, pe piaţa televiziunii din In-
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dia, magazinul Manthan despre ştiinţa mondială, în Brazilia – revista televizuală 
de limbă portugheză Futurando despre cele mai recente evoluţii şi tendinţe în 
domeniul ştiinţei, tehnologiei şi mediului, în Rusia – programul de limbă rusă 
Geofaktor consacrat problemelor politice şi economice văzute din Germania, 
Europa şi Rusia. 

În februarie 2012 a avut loc rebranding-ul canalelor de televiziu-
ne internaţională ale Deutsche Welle. Astfel au fost suprimate denumirile 
tradiţionale DW Europa, DW America, DW Asia etc., acestea fiind substituite 
cu logo-ul comun DW [149]. Ultima inovaţie în acest domeniu a fost operată de 
Deutsche Welle în 2015, când, pe 22 iunie, a fost lansată reţeaua globală de ştiri 
televizuale în limba engleză [91]. Acest serviciu, potrivit raportului DW pe anul 
2014, este răspunsul german la activitatea entităţilor internaţionale concurente 
[93]. El a devenit a cincea diviziune de televiziune din structura actuală a DW 
(primele patru sunt: DW, destinat Orientului Mijlociu şi Africii de Nord cu emisie 
non-stop în arabă; DW, adresat Americii Latine cu 24 de ore pe zi de programe în 
spaniolă; DW, destinat Americii, cu 20 de ore de emisie în germană şi patru – în 
engleză; DW, destinat Asiei cu emisie non-stop în germană). 

În felul acesta, Germania a urmat calea Marii Britanii, cu BBC World News, şi 
a Franţei, cu canalul France 24. Directorul general DW, Peter Limbourg, a comen-
tat astfel evenimentul: „Deutsche Welle este foarte apreciat în întreaga lume ca 
o sursă de încredere pentru jurnalismul independent, serios. Noi oferim opinii 
germane şi europene cu privire la politica globală. Perspectiva germană este 
din ce în ce mai importantă. Acest lucru, precum şi conţinutul care acoperă cul-
tura germană, economia şi ştiinţa, ne diferenţiază de alte canale de televiziune 
internaţionale” [86]. 

Programele de televiziune internaţională din Germania sunt vizualizate în 
milioane de case. Ele sunt difuzate prin satelit de mai mult de 3000 de staţii-
partenere de pe toate continentele, inclusiv 1000 de reţele asiatice de cablu. 
Conţinutul DW este disponibil la nivel mondial pe platforma Livestream, multe 
programe pot fi accesate pe web ca video la cerere sau podcast-uri. Programele 
DW au fost, de asemenea, incluse pe site-urile mai multor parteneri on-line. Bu-
getul DW, alocat de Guvernul federal în 2014, a constituit €278,5 milioane (faţă 
de 270 de milioane în 2013) [92]. El a cuprins resurse speciale pentru proiectele 
media adresate Rusiei şi Ucrainei, consolidarea programelor pentru Africa şi lu-
mea arabă, precum şi pentru modernizarea studiourilor [93].

CCTV News, serviciul de televiziune internaţională al Chinei, constituie par-
te integrantă a instituţiei de stat China Central Television (CCTV) (Televiziunea 
Centrală a Chinei). Misiunea lui este similară celei a China Radio Internațional şi 
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constă în promovarea ţării în lume şi a punctului de vedere chinez asupra pro-
blemelor stringente ale omenirii. 

Televiziunea internaţională chineză a apărut în procesul de constituire a 
acestui instrument media în calitate de mijloc de informare pe plan intern. Pri-
mele programe de televiziune au fost difuzate în China în 1958. În 1973, în China 
a apărut şi televiziunea color [59]. Instituţia emitentă, Beijing TV station (ulterior 
redenumită în China Central Television – CCTV), a fost unica de acest profil în 
ţară. Pe parcursul anilor, ea s-a dezvoltat vertiginos, arată cercetătorii televiziunii 
chineze Wang Snah şi Liu Nianhui [375]. În context, ei au prezentat următoarele 
date statistice. Dacă la începutul anilor 80 populaţia dispunea de nouă milioane 
de televizoare, iar în 1987 – de 116 milioane, atunci în 1995 – de circa 300 de 
milioane. În perioada de referinţă a crescut proporţional şi audienţa televiziunii 
chineze (de la 500 de milioane de oameni sau circa 49,5 la sută din întreaga 
populaţie în 1981 până la un miliard de oameni sau 90,5 % în 1999). În acest 
răstimp s-a dezvoltat televiziunea internă prin satelit şi cablu.

În 1984 a fost fondată China International TV Corporation (Corporaţia de 
televiziune internaţională a Chinei), cunoscută timp îndelungat sub denumirea 
scurtă CCTV International. Constituită ca entitate de stat în cadrul CCTV, aceas-
ta avea în responsabilitate atât transmisiunile televizuale peste hotare, cât şi 
distribuirea filmului chinezesc. CCTV Internațional a deschis birouri în 11 ţări şi 
regiuni, precum şi în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite. Entitatea de referinţă 
a dispus, de asemenea, de o reţea de vânzări care acoperea 36 de ţări şi coopera 
cu 145 de companii [59]. 

În anul 2000, CCTV Internațional a fost restructurată, fiind denumită CCTV-9 
(CCTV dispunând de un număr important de canale, în unele perioade ele ajun-
geau la 45; pentru o distingere mai lesne au fost numerotate). Axată în exclu-
sivitate pe transmisiunile globale de ştiri, CCTV-9 a devenit serviciul englez al 
CCTV. Acesta a emis în regim 24/24 şapte zile pe săptămână. Serviciul respectiv 
a oferit telespectatorilor ştiri despre evenimentele majore din China şi din în-
treaga lume, programe artistice, documentare şi de divertisment, spectacole, 
având misiunea să profileze imaginea societăţii chineze în lume. Transmisiunile 
CCTV-9 au acoperit întregul glob prin intermediul a şase sateliţi [59]. 

În 2006, odată cu preconizata diversificare instituţională a televiziunii 
internaţionale chineze, a fost instituţionalizată reţeaua de televiziune CCTV 
Internațional Network Co.,Ltd (Reţeaua internaţională CCTV) ca o diviziune a 
CCTV. În 2009 a fost lansat serviciul arab non-stop al televiziunii internaţionale 
chineze care a avut în vizor 22 de ţări din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord 
[178]. În acelaşi an a fost deschis serviciul în limba rusă. 



213

În 2010 a fost efectuată o nouă restructurare a televiziunii internaţionale chi-
neze. În rezultat a fost inaugurat serviciul CCTV News de limbă engleză ce emite 
programe informative în regim non-stop. El a luat locul CCTV-9 care, în 2011, a 
fost reprofilat în difuzarea filmelor documentare (în chineză şi engleză). Aceasta 
a fost redenumită în CCTV-9 Documentary. CCTV News, la rândul său, a fost spe-
cializat în ştiri difuzate în funcţie de fusele orare pentru întreaga lume. Acest ser-
viciu, potrivit site-ului instituţional, a fost răspunsul Chinei la oportunitatea de a 
conferi fluxului de ştiri la nivel global o mai mare diversitate şi o mai variată optică 
de abordare a evenimentului internaţional. Zilnic el transmite ştiri la fiecare oră, 
precum şi emisiuni de actualitate politică, economică, culturală (rubricile China 
24, Asia Today, Biz Asia, Biz Talk, New Money, Culture Express, Sports Scene etc.). 
Arealul CCTV News de acoperire cuprinde peste 100 de ţări şi regiuni, iar bazinul 
de audienţă este estimat la peste 85 de milioane de telespectatori. CCTV News 
este difuzat pe satelit şi poate fi captat free-to-air (gratuit) sau apelat la serviciile 
cu plată (DBS). Serviciul chinez de ştiri poate, de asemenea, să fie recepţionat pe 
cablu, alte platforme sau sisteme de televiziune terestre [60; 61]. 

În prezent, CCTV News constituie unul din cele 10 canale de televiziune 
chineză, specializate în comunicarea internaţională. Celelalte sunt: CCTV-9 Do-
cumentary în engleză, CCTV-Francais (în franceză), CCTV-Español (în spaniolă), 
CCTV în arabă şi CCTV-Pусский (în rusă). La acestea se adaugă CCTV (agrement), 
CCTV-Opera Internaţională Chineză, CCTV-13, CCTV-4 în chineză (pentru nativii 
chinezi şi vorbitorii de limbă). CCTV-4 adresat Asiei, face uz de limba japoneză. 
În proces de lansare e canalul în limba portugheză.

Instituirea televiziunilor internaţionale în ţesutul BBC, VoA, DW şi CCTV a 
relevat un şir de similitudini, dar şi o serie de particularităţi ale acestui proces. 
E vorba, întâi de toate, de faptul că toate au fost generate de oportunităţile pe 
care le oferea televiziunea în era sateliţilor de telecomunicaţii, iar ulterior şi a 
internetului, precum şi de necesitatea de convergenţă a mediilor de informare 
în comunicarea internaţională şi de utilizarea eficientă a resurselor financiare 
alocate din bugetele publice. Televiziunile internaţionale de referinţă au cuprins, 
în calitate de nucleu, serviciile mondiale de ştiri care au emis în regim non-stop 
programe informative în limba engleză, precum şi o serie de servicii televizuale 
specializate multilingve, regionalizate în funcţie de interesele unei sau altei ţări. 
E de remarcat şi tendinţa tuturor de a oferi publicului-ţintă atât informaţii din 
actualitate naţională şi internaţională, cât şi programe analitice, de agrement 
şi sportive. Totodată s-a făcut remarcată predilecţia VoA pentru regionalizarea 
serviciilor tv externe cu destinaţie specială (Cuba, lumea arabă etc.), preferinţa 
CCTV de a oferi un canal de producţie documentară despre civilizaţia chineză.
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Dezvoltarea televiziunii internaţionale, ca parte integrantă a structurilor de 
comunicare radiofonică externă (sau a televiziunii interne, cum e cazul Chinei) 
create anterior, pune în evidenţă şi alt gen de experienţă în instituţionalizarea 
acestui mijloc de comunicare internaţională. În primul deceniu al secolului cu-
rent, pe piaţa  fost lansate câteva proiecte de televiziune cu statut independent 
faţă de radiodifuzorii internaţionali tradiţionali. În context, ne vom referi la două 
exemple relevante, în opinia noastră. E vorba de serviciul rusesc Russia Today 
şi postul de televiziune France 24. Ambele entităţi au constituit actanţi noi pe 
piaţa mediatică mondială, reuşind să se poziţioneze pe ea în scurt timp după 
fondare.

Russia Today (RT) (Rusia Azi) reprezintă compania informaţională de te-
leviziune a Federaţiei Ruse, anunţată ca o structură a organizaţiei autonome 
necomerciale „ТВ-Новости” (afiliata agenţiei РИА Новости), dar finanţată din 
bugetul federal. În anunţul din 6 iunie 2005 despre lansarea acestui serviciu de 
televiziune se menţiona că misiunea lui constă în „reflectarea poziţiei Rusiei asu-
pra celor mai importante subiecte ale politicii internaţionale”, precum în „infor-
marea auditoriului despre evenimentele şi fenomenele din viaţa rusă” [394]. 

RT a fost lansată pe piaţa mediatică în data de 10 decembrie 2005. Iniţial, 
acest serviciu de televiziune a dispus de un singur canal non-stop cu acoperire 
internaţională – RT International în limba engleză. Acesta, constituind nucleul 
instituţional al companiei, a fost difuzat de la Moscova şi a fost deschis, potrivit 
site-ului instituţional, pentru mai mult de 640 de milioane de telespectatori din 
întreaga lume. RT International, din start, a fost disponibil pe internet (www.
rt.com) şi reţele sociale Twitter şi Facebook. 

La mai bine de un an după lansarea canalului în limba engleză, RT a inaugu-
rat serviciul în limba arabă – Rusiya Al-Yaum – RT Arabic). Prima lui transmisiune 
a avut loc pe 4 mai 2007. În decembrie 2009, RT a deschis cel de-al treilea servi-
ciu mondial – RT în limba spaniolă. În perioada imediat următoare, compania a 
lansat două studiouri regionale: RT America (2010) şi RT Marea Britanie (2014) 
care emit din propriile studiouri la Washington şi Londra.

În 2009, RT a iniţiat serviciul Free Video ce oferă gratuit material video des-
pre Rusia oricărui operator tv din lume, precum şi serviciul InoTV specializat în 
monitorizarea a peste 100 de televiziuni străine privind modul de prezentare a 
Rusiei. În baza materialelor colectate, InoTV, pe pagina sa web, inserează mate-
riale din mediile străine despre Rusia.

În ultimii cinci ani, RT a continuat să valorifice noi sectoare comunicaţionale. 
Astfel, în iunie 2011, RT a inaugurat canalul RTDoc, specializat în rularea 24/7 a 
filmului documentar în limba engleză. Acesta difuzează filme produse în Rusia 
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şi despre Rusia, dar şi producţii ale documentaliştilor străini despre viaţa din 
întreaga lume. RTDoc a intrat pe cablu în Germania, Italia, Irlanda, Portugalia, 
Bulgaria şi Macedonia. RTDoc este difuzat pe satelit pentru SUA şi Canada, ţările 
Europei, Orientului Mijlociu şi Africii de Nord. Programele lui sunt, de asemenea, 
inserate pe pagina de internet www.rtd.rt.com. 

În 2012, 2014 şi 2015 au fost lansate portaluri informaţionale respectiv în 
rusă, germană şi franceză. În 2013 a fost creată agenţia de ştiri video RUPTLY cu 
sediul în Berlin. Serviciile ei de live streaming, video-on demand şi altele sunt 
prestate beneficiarilor din 185 de ţări. RT dispune de 22 de birouri în 19 ţări şi 
teritorii, cu sedii la Washington, New York, Londra, Berlin, Gaza, Cairo, Bagdad 
şi în alte oraşe-cheie şi are peste 1000 de profesionişti mass-media din întreaga 
lume.

Televiziunea internaţională a Rusiei este difuzată de 22 de sateliţi şi de pes-
te 230 de operatori de cablu din mai mult de 100 de ţări. Ea este prezentă în 
eterul televizual din Argentina, Venezuela, Ecuador. RT este disponibilă în mai 
mult de 2,7 milioane de camere de hotel din întreaga lume, inclusiv în lanţurile 
hoteliere Marriot, Hilton, Crowne Plaza, Hyatt, Sheraton. Potrivit datelor de pe 
site-ul instituţional, RT are o acoperire globală de peste 644 de milioane de oa-
meni din peste 100 de ţări de pe toate continentele. 

RT este finanţat din bugetul federal al Rusiei. În anii 2005-2006, potrivit date-
lor oferite de Enciclopedia Wikipedia, acest serviciu de televiziune internaţională 
a beneficiat de câte $30 de milioane anual, în 2007 – de 2,4 miliarde de ruble. 
În 2008-2009, RT a obţinut anual subvenţii de stat în valoare de 3,6 miliarde de 
ruble. Între anii 2011-2013 – câte 6,483 de miliarde de ruble. Bugetul federal al 
Rusiei pe anii 2014 şi 2015 a prevăzut alocaţii către RT în valoare, respectiv, de 
11,87 şi 13,85 de miliarde de ruble.

Malte Lehming, autorul articolului Războiul de imagini, publicat pe 14 
martie 2013 în ziarul german Tagesspiegel, nota cu referire la RT: „Media for-
mează imaginea lumii. Ele transportă valori care afectează starea de spirit, 
cimentează sau distruge ideologii. Fiecare dictator vrea să controleze mass-
media din ţara sa. O presă liberă este incompatibilă cu propaganda. Oricine 
uită acest lucru, poate înţelege cu greu de ce succesul global al reţelei ruse 
RT TV (…) este o chestiune politică de prim rang”. În acest sens, el a afirmat 
că RT, după exporturile de energie (Gazprom) şi comerţul cu arme, este „in-
strumentul cel mai eficient al politicii externe ruse”. Vlad Strukov, lector la 
Universitatea britanică din Leeds, în acelaşi context a opinat că RT nu tinde să 
vorbească despre viaţa şi evenimentele din Rusia. Ea este canalul care oferă 
informaţii alternative celor prezentate de BBC sau CNN. „E imposibil să reflecţi 
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toate evenimentele ce se produc în lume, afirmă el, din care motiv ele sunt 
selectate. Această selecţie sugerează o anume ideologie. Desigur. Dar nu sunt 
convins că aceasta practică poate fi numită propagandă” [413]. În fapt, con-
sideră preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, RT, ca şi Sputnik, au devenit 
„agenţi ai influenţei ce răspândesc dezinformaţia” [402]. 

France 24. Ideea creării televiziunii franceze internaţionale de ştiri aparţine 
preşedintelui Jacques Chirac, aprig promotor al limbii franceze la scară mondi-
ală. Oportunitatea unui canal francez de televiziune de ştiri la scară globală el 
o argumentase încă în 1987, când era prim-ministrul Franţei. TV5, serviciul cu 
impact transfrontalier de atunci, opina el, în virtutea statutului (subiectul dat 
va fi elucidat în paginile următoare ale prezentului capitol), nu conferă coerenţă 
prezenţei Franţei în spaţiul televizual mondial, deoarece nu răspunde rigorilor 
de canal internaţional. Ideea dată, deşi a fost salutată, atunci nu a avut parte de 
implementare. Ea a fost fructificată abia peste aproape două decenii [111]. 

Misiunea de a fonda televiziunea internaţională franceză i-a revenit grupu-
lui cu capital exclusiv de stat France Télévisions şi canalului privat TF1 care au şi 
devenit principalii ei acţionari. Din 2008, statul a achiziţionat acţiunile TF1, iar în 
anul următor a trecut acţiunile France Télévisions în gestiunea societăţii publice 
Audiovisuel extérieur de la France – AEF (Audiovizualul exterior al Franței) a cărei 
filială a devenit televiziunea internaţională franceză. În 2013, AEF a fost redenu-
mită în France Medias Monde. Actualmente, aceasta mai cuprinde serviciile ra-
diofonice externe Radio France Internationale şi Monte Carlo Doualiya (MCD).

Televiziunea internaţională France 24 a fost inaugurată pe 6 decembrie 
2006. Lansarea ei s-a produs exclusiv în spaţiul web. Distribuţia ei prin satelit a 
început o zi mai târziu, acoperind peste 80 de milioane de gospodării din Franţa 
şi restul Europei, Orientul Mijlociu, Africa şi Statele Unite ale Americii. Iniţial, 
France 24 a dispus de două canale mondiale non-stop: unul în limba franceză, 
celălalt bilingv – trei pătrimi de emisie a fost în engleză şi o pătrime – în france-
ză [111]. Din 2 aprilie 2007 au fost iniţiate transmisiunile în limba arabă pentru 
telespectatorii din Maghreb, Africa de Nord şi Orientul Mijlociu. Durata iniţială a 
acestora a constituit patru ore pe zi, iar din 12 octombrie 2010, emisia în arabă 
a trecut în regim 24/7 [175].

France 24, din momentul lansării, s-a anunţat a fi un canal de informaţie 
ce oferă viziunea franceză asupra actualităţii internaţionale. Acesta s-a dorit un 
CNN francez, de aceea primul slogan al France 24 a fost L’actualité internationa-
le 24H/24 (Actualitatea internațională 24/24). Din decembrie 2013, France 24 
a adoptat un nou slogan care prezintă, în opinia instituţiei, mai expresiv crezul 
editorial al televiziunii internaţionale franceze – Liberté, Égalité, Actualité (Liber-
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tate. Egalitate. Actualitate) [111]. Acest slogan, în funcţie de regiunea de emisie, 
este suplimentat. Astfel, în Marea Britanie, sloganul este urmat de menţiunea: 
The French don’t always see the world as we do. Unfortunately. Get their point 
of view, in English. Hopefully (Francezii nu întotdeauna văd lumea așa cum o 
vedem noi. Din păcate. Înțelegeți-le punctul lor de vedere, în engleză. Să speram 
ca vă va reuși), în India – World News Made in France (Știri mondiale produse în 
Franța), în Maghreb – Votre Chaîne (Canalul vostru) [113:28].

Actualmente, France 24 este difuzat prin 19 sateliţi în format MPEG2/DVB-
S. Astfel, pentru Europa sunt folosiţi sateliţii Hot-Bird, Astra1 şi Eurobird, pentru 
Orientul Mijlociu – Arabsat şi Nilesat, pentru Africa – SES 5, pentru Asia – Asiasat 
5 şi pentru America – Intelsat 21. Televiziunea internaţională franceză a intrat 
pe reţelele de cablu şi IPTV, pe internet în regim streaming, în telefonia mobi-
lă. După modernizarea site-ului instituţional din 2013, France 24 oferă gratuit 
aplicaţii pentru mobile şi tablete (disponibile pe iOS pentru iPhone, iPad şi iPod 
Touch, pe Android şi Windows Phone 8). Lunar, site-ul www.france24.com este 
vizitat de 14 milioane de utilizatori [113]. Din septembrie 2014, France 24 este 
difuzată terestru în format digitizat [111]. Semnalul France 24 ajunge, astfel, în 
250 de milioane de case din 177 de ţări de pe toate continentele (datele din de-
cembrie 2013) [175]. France 24 este unul dintre puţinele canale de televiziune 
internaţională ce poate fi vizionat şi în ţara de emisie.

Conţinuturile în franceză, engleză şi arabă ale France 24 sunt asigurate 
de redacţiile de la Paris ce cuprind 430 de jurnalişti, precum şi de angajaţii ce-
lor peste 142 de birouri de corespondenţi din străinătate, reprezentând 35 de 
naţionalităţi [113]. Zilnic, France 24 difuzează 144 de jurnale de ştiri, numeroase 
emisiuni tematice din actualitatea politică, economică şi culturală franceză, re-
gională şi internaţională. Televiziunea internaţională franceză prestează servicii 
formative prin intermediul Academiei France Médias Monde.

Televiziunile internaţionale, create independent instituţional de serviciile 
similare de radio, în ultimii ani manifestă tendinţe de a converge cu alte me-
dii antrenate în comunicarea la scară mondială. Astfel, în 2012 au fost iniţiate 
discuţii referitoare la fuzionarea France 24 cu RFI. Le Figaro, în ediţia din 13 iulie 
2012, abordând acest subiect, a inserat articolul Fr.24/RFI: fusion définitivement 
arrêtée (Fr.24/RFI: fuziune finalizată) în care a citat pledoaria ministrului culturii 
Aurélie Filippetti, (2012-2014) privind fuziunea France 24 şi RFI [112]. Discuţiile, 
deocamdată, nu au avut o finalitate definitivă.

Peisajul televiziunilor cu destinaţie externă, alături de cele clasifica-
te drept internaţionale, este completat de serviciile televizuale cu statut atât 
multinațional, cât și transnațional și conținuturi regionalizate. Televiziunile 
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multinaţionale, după cum am remarcat anterior, sunt create de un grup de ţări 
reunite geopolitic, civilizaţional şi cultural. Între acestea pot fi înscrise serviciile 
de televiziune TV5 MONDE, MIR, ARTE etc. Totodată, e de menţionat faptul că 
o serie de alte televiziuni, cum ar fi Euronews, Al Jaseera sau Al Arabiya, deşi 
au trăsăturile serviciilor transnaţionale, denotă tendinţa globalizării comunicării 
internaţionale. Din acest considerent, examinarea lor se va regăsi în capitolul 
consacrat fenomenului respectiv. 

TV5MONDE a generat dintr-o iniţiativă televizuală multinaţională, lansată în 
prima jumătate a anilor 80 ai secolului trecut. Atunci, cinci servicii de televiziune 
(TF1, Antenne 2 şi FR3 din Franţa, RTBF din Belgia (Radio Télévision Belge de la 
Communauté Française) şi SSR din Elveţia) s-au pronunţat pentru dezvoltarea în 
comun a unei platforme televizuale francofone. Numărul canalelor fondatoare a 
şi determinat denumirea noului serviciu multinaţional de televiziune – TV5 (sub 
această titulatură el a funcţionat între anii 1984-1989 şi 1993-2006). 

TV5, deşi a fost fondat de cinci servicii de televiziune, nu a rămas cana-
lul celor cinci. El a evoluat, după cum se specifică pe site-ul instituţional, atât 
în „canalul cultural francofon mondial”, cât şi în „vitrina francofoniei” [326] a 
Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei din care fac parte 80 de ţări ca mem-
bri cu drepturi depline sau cu statut de observator sau asociat. Din acest con-
siderent, parcursul TV5 a fost marcat de extinderea ariei de răspândire într-un 
număr crescând de ţări.

Prima ţară ce s-a alăturat proiectului TV5 a fost Canada care, la iniţiativa ca-
nalului Télé-Québec, a lansat în 1988 serviciul de programe TV5 Québec Canada. 
În 1992 a fost creat serviciul TV5 Afrique, iar în 1998 – alte două programe: unul 
cu abonament – TV5 Etats-Unis, altul specific, pentru lumea arabă – TV5 Orient. 
Astfel, treptat, TV5 a fost dimensionat până la nouă canale ce acopereau Europa, 
America de Nord şi cea Latină, Orientul Mijlociu şi Africa, Asia şi regiunea Pacifi-
cului. În 2011 a fost lansată platforma TV5MONDE+ – o ofertă de film francofon, 
iar în 2012, în SUA a fost lansat canalul pentru tineri [35:68; 325].

Către începutul anilor 90, TV5 a dat primele semnale că este tentat să-şi 
modifice aria de acoperire, deci, şi statutul. Primul pas în acest sens a fost făcut 
în 1989, când serviciul de televiziune de referinţă şi-a modificat denumirea în 
TV5 Europe. Sub această marcă el a difuzat până în 1993. Ulterior, semnalul eu-
ropean al TV5 a fost împărţit în două fluxuri (unul pentru TV5 France-Belgique-
Suisse, altul pentru întreaga francofonie europeană (Franţa, Belgia, Elveţia, Mo-
naco, Luxemburg etc.). În anul 2000, reuniunea miniştrilor responsabili de acest 
canal care a avut loc în oraşul elveţian Vevey a autorizat modificarea statutului 
TV5 din canal multinaţional în unul mondial, chiar dacă unii cercetători au conti-
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nuat să-l califice ca regional [415]. Acest lucru s-a întâmplat pe 1 ianuarie 2006, 
când canalul, căpătând denumirea actuală – TV5MONDE – a adoptat un nou 
statut şi o nouă vocaţie – cea de radiodifuzor mondial.

Actualmente, TV5MONDE cuprinde opt canale de televiziune emise din Pa-
ris şi câte unul din Canada şi SUA. Programele lui sunt subtitrate pentru non- 
francofoni în 12 limbi: germană, engleză, arabă, coreeană, spaniolă, niponă, 
neerlandeză (olandeză), portugheză, română, rusă, vietnameză. Principalul lui 
jurnal de ştiri, intitulat „64’: le monde en français” (64 de minute: lumea în fran-
ceză), constituie pivotul grilei de emisie non-stop compusă din ştiri şi o varietate 
mare de programe (filme artistice şi documentare, jocuri, muzică, sport, specta-
cole etc.) [325]. Acestea sunt produse în proporţie de 20 la sută de TV5MONDE, 
iar restul constituie achiziţii de la fondatorii şi partenerii-producători (France 2, 
France 3, France 4, France 5, France Ô, ARTE France, RTBF, RTS (la Radio Télévisi-
on Suisse), Radio Canada, Télé Québec ), precum şi Conseil International des Ra-
dios-Télévisions d’Expression Française (CIRTEF) (Consiliul Internaţional de Radio 
şi Televiziune de limbă franceză) şi France Média Monde), de la alţi furnizori de 
produse audiovizuale [326].

Dezvoltarea internaţională ulterioară a TV5MONDE a condus la prezenţa lui 
în 200 de ţări şi teritorii, acoperind circa 250 de milioane de gospodării şi având 
o audienţă medie săptămânală de 55 de milioane de oameni [326]. Aceasta con-
sună cu Planul strategic de dezvoltare a TV5MONDE ce prevede extinderea ari-
ilor de acoperire, în special pe continentul african, fortificarea prezenţelor pe 
internet, inclusiv pe reţelele sociale, implementarea platformelor multimedia.

Proprietarii TV5MONDE sunt instituţiile publice France Television (49%), 
France Media Monde (12,64%), ARTE France (3,29%), RTBF din Belgia (11,11%), 
SSR din Elveţia (11,11%), Radio Canada (6,67%), Tele-Quebec (4,44%) şi INA (In-
stitutul Naţional al Audiovizualului) din Franţa (1,74%) [325]. Bugetul TV5MON-
DE în 2015 a constituit €110 milioane, dintre care aproape 78 de milioane au 
fost alocate de Franţa [326].

МИР (Lumea) – astfel este întitulată Compania interstatală de radiotelevi-
ziune creată pe 9 octombrie 1992 în baza acordului încheiat la Bişkek de ţările-
membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI). Documentul a fost sem-
nat de 10 state (Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kârgâstan, 
Moldova, Rusia, Turkmenistan şi Uzbekistan) [417]. Uzbekistanul, deşi a semnat 
acordul, nu participă la activitatea companiei, iar Georgia a încetat să mai cola-
boreze după retragerea din CSI. 

Compania MИР, potrivit acordului, a fost constituită sub forma de socie-
tate pe acţiuni [421] în care poziţia dominantă a fost ocupată de Rusia (Mol-
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dova deţine două la sută din acţiuni). Ea a fost mandatată să creeze spaţiul 
informaţional unic şi să asigure schimbul de informaţii între popoarele CSI. Ca-
nalul de televiziune MIR, lansat în acelaşi an de compania de referinţă, a căpătat, 
astfel, prin statut un caracter multinaţional şi transnaţional. Sloganul lui este 
„МИР. ОДИН ДЛЯ ВСЕХ” (Lumea. Una pentru toţi). Unii observatori constată că 
acest canal reprezintă o tribună de promovare a intereselor politice preponde-
rent de sorginte rusă.

Serviciul de televiziune MИР, potrivit site-ului instituţional, are în aria de 
acoperire prin satelit, eter, cablu şi telefonia mobilă statele CSI (cu excepţia Turk-
menistanului), Georgia, precum şi Austria, Bulgaria, Germania, Canada, Lituania, 
Letonia, Serbia, Elveţia şi Estonia. Bazinul lui de audienţă constituie mai bine de 
110 milioane de oameni [426]. El oferă în regim non-stop (acest regim e în vi-
goare din 2008, până atunci a emis câte 10 ore pe zi) programe informative şi de 
analiză politică, precum şi emisiuni cognitive, distractive şi publicistice, inclusiv 
pentru copii. O bună parte din emisie este rezervată filmelor artistice şi seria-
lelor. Programele serviciul MИР pot fi consultate şi pe internet (www.mirtv.ru). 
Canalul de televiziune MИР reprezintă una dintre platformele tv ale companiei 
omonime. Altele sunt MИР24 și MИР HD.

MИР24 a fost lansat pe 1 ianuarie 2013 în calitate de serviciu de ştiri televi-
zuale. Acest profil a fost aprobat în 2012 printr-o decizie a şefilor de guverne din 
Rusia, Belarus, Armenia, Kazahstan, Kârgâstan şi Tadjikistan. Republica Moldova 
nu a semnat decizia respectivă. Ea a stabilit că MIR24 va fi un canal de ştiri de 
televiziune non-stop (buletine de cinci minute la fiecare jumătate de oră, jurnale 
de ştiri şi comentarii de 20 de minute la fiecare trei ore) [401]. MIR24 este di-
fuzat în format digital prin satelit pentru 21 de ţări (Аustria, Azerbaidjan, Arme-
nia, Belarus, Bulgaria, Germania, Georgia, Israel, Kazahstan, Canada, Kârgâstan, 
Lituania, Estonia, Moldova, Rusia, Serbia, Tadjikistan, Ucraina, Finlanda, Cehia, 
Elveţia). Bazinul de audienţă, potrivit site-ului instituţional, reprezintă 52 de mi-
lioane de oameni. El poate fi recepţionat pe internet www.mir24.tv .

MИР HD (2015) este un canal de televiziune specializat în programe cogni-
tiv-distractive. 

Compania MИР are 11 oficii în ţările fondatoare în care muncesc reprezentanţi 
ai 64 de naţionalităţi. O filială activează în Republica Moldova [426].

ARTE (Association relative à la télévision européenne) (Asociația privind te-
leviziunea europeană) a constituit demersul televizual franco-german făcut în 
octombrie 1990. Canalul este instituit de o societate pe acţiuni la care participă 
Arte GEIE cu sediul în Strasbourg (Groupement d´intérêt économique europe-
enne) (Grupul de interes economic european – prima structură supranaţională 
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europeană) (20%), precum şi două centre de producţie editorială: Arte France 
cu sediul în Paris (40%) şi Arte Deutschland din Baden-Baden (Germania) (40%). 
El a avut în obiectiv promovarea culturii europene în toate formele ei. Părinţii 
fondatori ai ARTE, François Mitterrand (preşedintele francez de atunci), Helmut 
Kohl (cancelarul german la acea vreme) şi Lothar Späth (fostul conducător al gu-
vernului din landul german Baden-Wurttemberg), potrivit site-ului instituţional, 
credeau că un canal de televiziune comun ar trebui să apropie cultural cetăţenii 
francezi şi germani şi să promoveze integrarea culturală în întreaga Europă. În 
mai 1994 a fost inaugurată versiunea franceză a ARTE, iar în octombrie 1997 
– cea germană. Crearea unui canal de televiziune pentru două audienţe a fost 
o premieră în istoria televiziunii internaţionale şi continuă să fie o excepţie pe 
piaţa de televiziune la nivel mondial [9]. 

Programele ARTE, difuzate 24/7, cuprind emisiuni tematice, dintre care 85 
la sută sunt de sorginte europeană, precum şi filme documentare (40%). Ele 
vizează toate domeniile culturii, inclusiv teatrul, muzica, ştiinţa, cinematogra-
fia. Programele canalului sunt transmise pe toate platformele moderne (satelit, 
cablu, internet, terminalele telefoniei mobile etc.). E de menţionat că 83 la sută 
dintre programele difuzate, conform datelor din 2013, pot fi vizionate gratu-
it pe ARTE+7 în şapte zile după prima difuzare publică. Canalul de televiziune 
desfăşoară o amplă activitate editorială şi culturală. Astfel, potrivit raportului 
anual 2013/2014, el a editat 45 de titluri de carte, a organizat 140 de acţiuni 
culturale în 70 de oraşe europene.

Produsele televizuale ARTE sunt preluate de mai multe servicii europene 
de televiziune. Oferta ei cuprinde peste 3800 de ore de documentare, un număr 
mare de filme artistice şi cu desene animate. Din anul fondării, ARTE a încheiat 
parteneriate cu Belgia (1993), Elveţia şi Spania (1995), Polonia (1996), Italia şi 
Austria (1998), Finlanda (1999), Olanda şi Marea Britanie (2001), Suedia (2002), 
Grecia (2009), Cehia (2013). De mai mulţi ani, partener al ARTE este IPNA Com-
pania Teleradio-Moldova. Potrivit datelor din rapoartele anuale 2013 şi 2014, 
TRM a difuzat programe preluate de la ARTE France cu durata totală de, respec-
tiv, 211 şi 250 de ore (filme artistice, seriale documentare, filme cu desene ani-
mate), ceea ce în medie constituie circa trei la sută din volumul total de emisie 
a Moldova 1.

ARTE este finanţat în proporţie de 95 la sută din banii publici, oferiţi de 
instituţiile audiovizuale publice franceze (France Télévisions, Radio France, Fran-
ce Media Monde, Institut national de l’audiovisuel) şi germane (ARD şi ZDF). 
ARTE nu apelează la publicitate ca resursă de finanţare. Statutul postului auto-
rizează doar parrainage (sponsorizare). Bugetul pe anul 2013 a constituit circa 
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125 de milioane de euro, alocat în mărime egale a câte 59,15 milioane de ARTE 
France şi ARTE Deutschland, iar restul au fost acumulări din parrainage şi vânzări 
de programe.

Televiziunile globale, cea de-a treia categorie de servicii de profil la scară 
transfrontalieră, sunt entităţi instituţionalizate la nivel supranaţional. Ele şi-au 
propus sudarea lumii întregi prin difuzarea informaţiilor de interes planetar 
care, afectând într-un fel sau altul existenţa umană, să fie adresate unui pu-
blic universal, indiferent de apartenenţa naţional-statală. Televiziunile globale 
poartă atât caracter generalist ca tematică abordată (CNN, de exemplu), cât şi 
specializat (MTV în domeniul agrementului, CNBC şi Bloomberg TV în domeniul 
informaţiilor financiar-economice, ESPN Internațional în domeniul sportului 
etc.). Dat fiind faptul că televiziunile de referinţă reprezintă consecinţe ale glo-
balizării, examinarea lor va fi efectuată în Capitolul IX consacrat globalizării şi 
glocalizării comunicării internaţionale.

Concluzii. Televiziunea transfrontalieră a constituit platforma cea mai re-
levantă în dezvoltarea istorică a comunicării internaţionale. Lansată ca mij-
loc de informare în perimetrul naţional, televiziunea, odată cu aplicarea 
inovaţiilor tehnologice din telecomunicaţii, a fost instituţionalizată rapid în 
entităţi: a) internaţionale (independente sau ca subdiviziuni ale radiodifuziunii 
internaţionale), b) transnaţionale şi c) globale.

Comunicarea internaţională în dimensiunea televizuală a obţinut valenţe 
noi, capabile să prefigureze şi să fortifice ceea ce semnifică „sat global”, adică, 
să contribuie efectiv la apropierea oamenilor şi statelor, să promoveze valorile 
şi aspiraţiile general umane, să genereze masificarea publicului universal. Sunt 
de reţinut însă, în acest context, spusele politologului de la Harvard University, 
Giovanni Sartori, că televiziunea generează doar o jumătate de sat global: „Te-
lecamera, nota el, intră cu uşurinţă şi în mod liber în ţările libere; ea intră puţin 
şi cu precauţie în ţările periculoase; şi nu intră defel în ţările lipsite de libertate” 
[apud: 153:70]. Televiziunea transfrontalieră, totodată, a devenit terenul de vizi-
bilitate statală şi de bătălii ideologice adverse.
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Capitolul VIII. COMUNICAREA INTERNAȚIONALĂ 
ÎN SPAȚIUL DIGITAL GLOBAL

În ultimul deceniu al secolului trecut, comunicarea internaţională a intrat 
într-o nouă fază de dezvoltare, aceasta fiind determinată de valorificarea inter-
netului, „instrument de libertate, productivitate şi comunicare” [52:231]. Capa-
bil să acumuleze şi să pună în circuit cantităţi informaţionale masive, internetul 
ca „reţea de reţele”, din start a constituit, în estimarea lui Anthony Giddens, un 
„fenomen global” [128:50-51], iar în viziunea cercetătoarei olandeze Saskia Sas-
sen, autoarea conceptului „global city”, internetul a creat „spaţiul digital global” 
[285:227]. 

Estimările de referinţă în contextul comunicării internaţionale pot fi proiec-
tate astfel: internetul, extins şi accesibil la scară globală, sudează lumea, o re-
strânge în coordonatele „satului global”. Noua platformă tehnologică, facilitând 
creşterea numărului de actori implicaţi în schimbul mondial de informaţie, oferă 
noi oportunităţi pentru diversificarea conţinuturilor transmise. Istoricii mediilor 
de comunicare, Frederic Barbier şi Lavenir Catherine Bertho, au menţionat că 
noile tehnologii de comunicare „mai întâi sparg frontierele”, iar apoi generează 
„mondializarea şi digitalizarea reţelelor” [21:329,331].

Galaxia Gutenberg, potrivit lui M. Castells, este substituită de Galaxia Inter-
net. În contextual acestei aserţiuni, el nota: „Internetul e un mijloc ce permite 
pentru prima dată comunicarea a multor cu mulţi, în timp discreţionar, la scară 
globală. Aşa cum difuzarea presei în Occident a creat ceea ce McLuhan a definit 
Galaxia Gutenberg, noi azi am intrat într-o lume nouă a comunicării: Galaxia In-
ternet” [52:14]. Aici s-ar cere o precizare. Internetul nu anulează „galaxiile” ante-
rioare (ne referim nu doar la Galaxia Gutenberg, dar şi la Galaxia Marconi, la cea 
a televiziunii), ci le asimilează şi, după cum afirmă Bill Gates, le remodelează. Co-
fondatorul companiei Microsoft, în cartea sa The Road Ahead (Strada spre ziua de 
mâine) apărută în 1995, susţinea că internetul „remodelează mediile tradiţionale 
de comunicare (cartea, ziarul, revista, video, muzica, telefonul, jocul, chiar picturi-
le murale)” [118:102]. O idee similară a fost enunţată şi de Castells, când a afirmat 
că televiziunea „a avut nevoie de computer ca să fie liberă de ecran” [55:396].

Remodelarea mediilor tradiţionale, după cum vom vedea, a însemnat nu 
doar o simplă migrare a lor pe internet. Ea s-a fructificat, pe de o parte, în lan-
sarea versiunilor lor electronice, adaptate la rigorile şi avantajele internetului, 
iar pe de alta – în conceperea unor medii noi (new media) care au integrat cu-
vântul scris, sunetul şi imaginea în coordonatele „gramaticii digitale”. Reperele 
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acestei gramatici sunt: 1) conectivitatea (acces potenţial nelimitat la informaţii 
graţie dezvoltării sistemului); 2) hipertextul (acces imediat, la nivel mondial, la 
toate componentele unui subiect în legătură cu cel conex sau de referinţă); 3) 
interactivitatea (retroacţiunea la informaţia furnizată) [117]. Reperele date sunt 
completate cu implicarea în comunicarea internaţională, de rând cu entităţile 
instituţionalizate, şi a persoanelor fizice, fie prin reţelele sociale, fie prin dezvol-
tarea jurnalismului civic sau participativ (comunicarea interpersonală virtuală la 
nivel internaţional).

Șase etape de evoluție a internetului. Istoria internetului îşi are originea în 
SUA. În 1958, prin dispoziţia preşedintelui american Dwight David Eisenhower, a 
fost creată agenţia ARPA (Advansed Research Program Agency – Agenţia pentru 
Programele de cercetare avansată), ca reacţie la performanţele tehnologice so-
vietice demonstrate la lansarea primului satelit artificial [16:46; 21:365]. Agenţia 
de referinţă, încorporată în Departamentul apărării, iniţial a avut misiunea cre-
ării unei reţele de sateliţi cu destinaţie militară. Curând, după fondarea NASA 
(National Aeronautics and Space Administration), ea însă a fost reprofilată în 
dezvoltarea tehnologiilor de comunicare. În 1962, ARPA a lansat ideea elaborării 
computerului care să asigure conexiunea şi schimbul de informaţii dintre diferiţi 
utilizatori. Drept urmare, în 1969 a fost creată prima reţea – ARPAnet. Ea nu a 
fost unicul proiect de acest gen. În anii 70 a fost lansată reţeaua BBS (Bulletin 
Board System) ca reţea de date. La începutul anilor 80 a fost deschisă reţeaua 
militară MILnet. Ulterior, ARPAnet şi MILnet au fuzionat, creând ARPA Internet 
[187:239]. Atunci, această reţea cuprindea circa 10 mii de calculatoare [12:48; 
136:284; 368:4]. Astfel au fost începuturile reţelei mondiale, cunoscută azi sub 
denumirea Internet.

Experimente de creare a reţelelor informaţionale au fost întreprinse în anii 
70 şi în Franţa. E vorba de reţeaua Minitel, sistem de videotext, proiectat în 1978 
de compania franceză de telefonie şi scos pe piaţă în 1984. La mijlocul anilor 90, 
în această reţea erau conectate 6,5 milioane de terminale [55:397]. Tot atunci 
a fost pus în circuit, adevărat, pentru scurt timp, termenul francez telematica, 
acesta marcând conexiunea calculatorului cu telecomunicaţiile. Telematica a 
fost tratată drept o „agora informaţională” ce dimensionează naţiunea modernă 
[202:219]. Sisteme similare au fost create, de asemenea, în Marea Britanie, Ger-
mania, Japonia [55:398]. Reţele „închise” de net sau alternative internetului au 
fost elaborate de China şi Rusia [310]. 

Internetul însă s-a dovedit cel mai competitiv, în virtutea faptului că el din 
start a fost conceput ca o reţea „mondială, descentralizată şi multimedială” 
[17:42]. T. Berners-Lee, coautorul web, în acest sens nota că internetul a fost 
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proiectat să fie „un spaţiu universal de informare” şi că „universalitatea este 
esenţială pentru web”. Între anii 1995 şi 1999, numărul de utilizatori individuali 
a fost de 43 de milioane de oameni, dintre care trei sferturi au fost din SUA, 17% 
din Europa, trei – din Japonia, iar şapte – din restul lumii [136:286]. 

În 1999, internetul conecta 63 de mii de servere, 950 de milioane de ter-
minale telefonice, cinci milioane de domenii de nivelul al doilea, 3,6 milioane 
de web site-uri şi era utilizat de 179 de milioane de persoane din 200 de ţări. 
Cei mai mulţi utilizatori erau din SUA şi Canada (102 milioane), Europa (40 de 
milioane), 27 de milioane – Asia şi Pacific, 23,3 milioane – America Latină, Africa 
– 1,14 milioane şi Orientul Mijlociu – 0,88 milioane. În 2001 erau deja 123 de 
milioane, iar în 2007 – 878 de milioane de utilizatori [55:400-401]. Către anul 
2016, numărul utilizatorilor de internet din lume a constituit 3,2 miliarde [238]. 
Drept urmare, în două decenii internetul a devenit cel mai important mijloc de 
comunicare, o performanţă atinsă de televiziune în mai mult de 50 de ani de 
existenţă. Pentru a penetra în jumătate din gospodăriile din SUA, internetului 
i-au trebuit opt ani faţă de 70 de ani, în cazul telefonului, sau 39 de ani – în cazul 
televiziunii prin cablu [162].

Cercetătorii acestui fenomen, italienii Gabriele Balbi şi Paolo Magaudda, 
referindu-se la factorii care au marcat istoria internetului, relevă, în funcţie de 
sfera de aplicare/destinaţie a lui, şase ere distincte. Prima eră se caracterizează 
prin internetul militar. Acesta, fiind iniţiat de entităţile militare americane, avea 
drept obiectiv crearea unor condiţii tehnologice suficiente pentru a menţine co-
municarea dintre subdiviziunile militare în cazul unui atac nuclear din partea 
sovieticilor. Din acest considerent, internetul a fost conceput ca o reţea de reţele 
descentrate, adică fără un punct central de gestiune, autonome funcţional fără 
să afecteze, în caz de deteriorare, alte reţele ale internetului, şi distributive,  ca-
pabile să asigure comutarea cu alte reţele din sistem [16:47-8]. În această fază, 
din 1975, ARPAnet, având misiuni militare prioritare, a trecut în structura De-
fence Communications Agency (DCA). În 1983, Departamentul apărării, pentru 
a asigura securitatea informaţiei, a creat o reţea separată MILnet, iar ARPAnet a 
devenit platforma cercetărilor şi experimentelor ştiinţifice [52:23]. 

Era internetului științifico-academic s-a derulat, în fapt, concomitent cu 
cea a internetului militar. Deloc întâmplător că primii utilizatori ai ARPAnet-ului 
anunţaţi public în 1969 au fost cinci universităţi şi centre de cercetare din SUA. 
Această platformă tehnologică a trecut definitiv în serviciul lumii academice după 
1983, când, după cum am remarcat anterior, militarii şi-au creat propria reţea 
– MILnet. În 1984, Fundaţia Naţională Ştiinţifică (National Science Foundation – 
NSF), la rândul ei a creat propria reţea – NSFnet ce a existat până în 1995.
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În anii 80 ai secolului trecut, potrivit lui Gabriele Balbi şi Paolo Magaudda, 
începe era internetului contracultural, protagoniştii căruia au fost exponenţii 
unor reţele alternative celor militare sau academice, de unde şi calificarea de 
contracultural. Ei au fost reprezentaţi de bricoleurs (opozanţii inginerilor, adepţii 
bricolajului, adică, a construcţiilor din resursele ce stau la îndemână), activiştii 
politici, studenţii, hackerii, amatorii care influenţează evoluţia culturală a reţelei. 
Internetul contracultural a promovat ideile privind home computing (computeri-
zarea locuinţei) şi creării comunităţilor virtuale. Unele dintre primele şi cele mai 
cunoscute comunităţi virtuale, un fel de precursori al reţelelor sociale actuale, 
au fost WELL (Whole Earth ‘Lectronic Link), creată în San Francisco în 1985 de 
Stewart Brand şi Larry Brilliant, şi DDS (Digital City) fondată în 1994 la Amster-
dam [16:55].

Spre deosebire de primele trei ere în dezvoltarea internetului lansate în 
SUA, a patra a fost iniţiată de Europa şi a trecut sub semnul internetului ca ser-
viciu public. Ea a început la finele anilor 80-începutul anilor 90, când un grup 
de cercetători în frunte cu britanicul Timothy Berners-Lee şi belgianul Robert 
Caillau de la CERN (Consiliul European pentru cercetare nucleară) de la Gene-
va, instituţie finanţată de banii publici, au elaborat conceptul World Wide Web 
(www) (1991). La baza lui s-a aflat sistemul analogic de arhivare mecanică, ela-
borat în anii 40 de Vannevar Bush şi paradigma privind hipertextul, propusă în 
anii 60 de Ted Nelson. www a avut la bază două idei fundamentale. Prima viza 
transformarea reţelei internet în depozit de cunoştinţe la nivel mondial, cu ac-
cesibilitate nediscriminatorie în calitate de serviciu public universal, iar a doua 
– crearea condiţiilor ce permit publicarea pe nodurile de reţea a documentelor 
textuale care pot fi modificate necontenit de către utilizatori. Ea a fost axată, de 
asemenea, pe transformarea unei părţi de internet într-un spaţiu de consultare, 
nu doar de schimb, a informaţiilor şi documentelor. Potrivit Protocolului www, 
toate documentele trebuiau să fie executate în formatul html (Hiper Text Mark-
Up Language) şi depozitate pe un server. Navigarea pe www se efectuează prin-
tr-un browser (primul a fost Mosaic din care s-au dezvoltat Netscape Navigator, 
aplicat în 1994 şi înlocuit ulterior, în urma „războiului browserelor”, de Internet 
Explorer elaborat de Microsoft, Crome ş.a.) [16:56-57; 12:49; 17:42 etc.].

În faza iniţială, dar şi în prezent, s-a insistat pe identitatea noţiunilor de in-
ternet şi www. Totuşi, există o diferenţă principială de semnificat. Potrivit unor 
surse, internetul este o reţea de reţele conectate între ele, iar „reţeaua internet” 
nu este singura reţea internet. World Wide Web (www) este un sistem de hiper-
text în care utilizatorii se pot deplasa de la o pagină la alta datorită hiper-legă-
turilor dintre ele (hyper-link). Paginile web conţin informaţii multimedia, adică, 
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orice combinaţie de text, grafică, sunete şi imagini video digitale. www este, de 
fapt, unul dintre serviciile mediului internet [165]. 

La mijlocul anilor 90, notează Gabriele Balbi şi Paolo Magaudda, entuzias-
mul pentru Internet a ajuns la apogeu. „Influenţa militară a fost finalizată la în-
ceputul deceniului şi internetul, la acel moment, a fost ghidat de o combinaţie 
de interese academice, contraculturale şi publice care au dat naştere la un 
spaţiu colectiv descentralizat şi interactiv. În această fază, constată ei, se atestă 
influenţa crescândă a intereselor comerciale în câmpul internetului. Astfel ei re-
levă era internetului comercial [16:60].

Până în 1995, penetrarea comercială în spaţiul virtual al internetului a fost 
interzisă prin Acceptable Usage Policy, unul dintre documentele elaborate de 
Fundația Națională Științifică din SUA (National Science Foundation – NSF). La 
30 aprilie 1995, NSF şi-a vândut propria reţea – NSFnet după care implicaţiile co-
merciale în internet au fost în continuă ascensiune. Acest proces a fost însoţit de 
migrarea masivă pe internet a radioteleviziunii, iar cu ele - şi a publicităţii pe net. 
Internetul comercial a însemnat, de asemenea, vânzările şi prestările de servicii 
pe internet etc. [16:61-63].

În 2004-2005, prin efortul editurii O’Reilly Media, are loc trecerea de la 
web 1.0 la generaţia web 2.0 de construire a paginilor pe internet. Aceasta a 
însemnat lansarea erei internetului social. Web 2.0 nu reprezintă o tehnologie 
sau un stil web, ci un mod de abordare a modului de organizare, realizare şi 
menţinere a resurselor web. Potrivit managerului editurii, Tim O’Reilly, inter-
netul are un caracter social, din care motiv utilizatorii lui înşişi pot să dezvolte 
conţinuturile fie pe bloguri, wiki, reţelele sociale sau alte platforme. De aici 
deducem substanţa socială a comunicării internaţionale efectuată pe web 2.0. 
Cercetătorii acestui fenomen citează, în acest sens, mai multe exemple, in-
clusiv Wikipedia (2001), YouTube (2005), reţelele sociale Facebook (2004) sau 
Twitter (2006) [16:64-69]. Asemenea opţiuni au fost străine pentru web 1.0. 
Următoarele generaţii de web, 3.0, 4.0 etc., neîndoielnic vor conferi noi di-
mensiuni comunicării internaţionale.

Internetul, aşadar, a cunoscut pe parcursul anilor evoluţii impresionan-
te. Acesta s-a dimensionat cumulativ în coordonatele de referinţă: militară, 
ştiinţifică, culturală, publică, comercială şi socială. www ca serviciu public al in-
ternetului, a fost instituit drept un spaţiu deschis şi nediscriminatoriu al inter-
netului la scară globală. „Comunicarea mediatizată de internet e un fenomen 
foarte recent, releva în 1996 Castells. Acest fapt l-a făcut atractiv pentru comu-
nicarea internaţională. Totodată, e de menţionat faptul că deja în faza iniţială 
de edificare a internetului au fost remarcate contribuţiile lui în dezvoltarea noii 
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comunităţi, a comunităţii virtuale, marcată de „izolarea personală, secţionarea 
legăturilor unei persoane cu societatea şi, în final, cu lumea reală” [55:411]. 

Strategii internaționale și regionale în domeniul digitizării. Dezvolta-
rea internetului ca o nouă platformă de comunicare, inclusiv internaţională, a 
fost stimulată de politicile promovate de ONU în domeniul edificării societăţii 
informaţionale. Problematica de referinţă a constituit pivotul Summit-ului Mon-
dial pentru Societatea Informaţională (World Summit on the Information So-
ciety – WSIS), desfăşurat în două etape, la Geneva (2003) şi Tunisia (2005). În 
Declarația privind principiile edificării societății informaționale – sarcina globală 
în noul mileniu, adoptată pe 12 decembrie 2003, a fost exprimată voinţa comu-
nă şi angajamentul de a construi o societate informaţională deschisă şi centrată 
pe oameni. Aceasta înseamnă că oricine poate crea, accesa, utiliza şi partaja 
informaţii şi cunoştinţe care să permită persoanei, comunităţii şi popoarelor să-
şi valorifice întregul potenţial în promovarea dezvoltării durabile şi calităţii vieţii. 
Edificarea societăţii informaţionale, se menţiona în documentul de referinţă, ur-
mează să se producă în spiritul Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi Declaraţiei 
Universale a Drepturilor Omului. 

Declarația [381; 387] stabilea că la temelia societăţii informaţionale este 
pus dreptul omului la informaţie, expus în art. 19 din Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului. „Comunicarea, se preciza în p. 4 al declaraţiei, repre-
zintă unul din procesele sociale fundamentale, una dintre necesităţile uma-
ne de bază şi temelia oricărei entităţi sociale. Ea constituie nucleul societăţii 
informaţionale. Fiecare, oriunde s-ar afla, trebuie să dispună de posibilitatea 
de a participa în societatea informaţională şi nimeni nu poate fi privat de avan-
tajele ei proiectate”.

Declaraţia de la Geneva a stabilit principalele dimensiuni ale societăţii 
informaţionale. În acest scop, ea a formulat 11 principii pe care le-a descris în 67 
de paragrafe.

Primul principiu se referă la rolul organelor de stat naționale, precum şi al 
altor părţi interesate (entităţi private, societate civilă, organizaţii internaţionale) 
în edificarea societăţii informaţionale. Declaraţia a chemat autorităţile de stat 
şi partenerii săi să întreprindă toate acţiunile pentru a subordona tehnologiile 
informaţionale şi de comunicare (TIC) scopurilor de dezvoltare. În paragraful 20 
se menţiona în acest sens: „Edificarea societăţii informaţionale, orientată spre 
interesele oamenilor, reprezintă o cauză comună ce revendică colaborare şi ra-
porturi de parteneriat dintre toate părţile interesate”.

Infrastructura informațională și comunicațională, se arată în cel de-al doi-
lea principiu, constituie fundamentul societăţii informaţionale deschise. Iată de 
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ce declaraţia a optat pentru dezvoltarea unei infrastructuri informaţionale ra-
mificate, folosind banda largă şi alte inovaţii, cu acces universal, nediscrimina-
toriu, la preţuri rezonabile. În ţările aflate în dificultate a fost recomandată cre-
area centrelor publice cu acces la TIC. Acestea, se preciza în paragraful 23, sunt 
oficiile poştale, şcolile, bibliotecile, arhivele care pot presta servicii societăţii 
informaţionale.

Accesul liber la informații și cunoștințe, următorul principiu al societăţii 
informaţionale, presupune dreptul universal şi nediscriminatoriu al oamenilor 
de a accesa TIC pentru a dobândi informaţiile necesare pentru dezvoltare în toa-
te sferele de activitate umană. În acest scop a fost recomandată diseminarea 
informaţiei despre avantajele oferite de diferite programe informaţionale, asi-
gurarea utilizatorilor cu programe necodificate şi cu acces liber, inclusiv la preţ 
rezonabil. În paragraful 28 al declaraţiei se releva importanţa accesului universal 
la informaţia ştiinţifică, inclusiv susţinerea iniţiativelor privind asigurarea acce-
sului liber la publicaţiile ştiinţifice.

Fortificarea potențialului oamenilor în elaborarea și aplicarea TIC este al 
patrulea principiu al societăţii informaţionale, formulat în Declaraţia de la Gene-
va. El semnifică alfabetizarea digitală generală (lichidarea necărturăriei în dome-
niul respectiv) şi instruirea informaţională continuă, pe parcursul întregii vieţi, 
a populaţiei, dar şi perfecţionarea necontenită a specialiştilor din domeniu şi 
crearea potenţialului naţional în materie de TIC (paragrafele 31-34).

Consolidarea încrederii și securității în utilizarea TIC, la nivel individual 
(viața privată și drepturile de consumator), național și internațional (integrita-
tea rețelelor, securitatea națională și mondială) au constituit un alt principiu al 
edificării societăţii informaţionale, formulat în declaraţia dată. Paragraful 35, în 
acest sens, prescria oportunitatea formării, dezvoltării şi implementării culturii 
globale a securităţii cibernetice.

Cel de-al cincilea principiu – ambianța favorabilă, face referinţă la condiţiile 
naţionale şi internaţionale de edificare a societăţii informaţionale. În context, 
paragraful 39 a invocat supremaţia legii, competitivitatea transparentă şi loială, 
neutralitatea tehnologică, cadrul stabil politic şi normative; paragraful 44 – opor-
tunitatea standardizării; paragrafele 48-50 – utilizarea internetului. Ambianţa 
favorabilă a fost interpretată ca un mediu internaţional dinamic şi prietenos, 
capabil să asigure investiţiile, transferul tehnologic şi cooperarea internaţională 
(paragraful 40) şi creşterea economică în ţările dezvoltate şi cele în curs de dez-
voltare (paragraful 41). 

Aplicațiile TIC oferă avantaje pentru toate sferele vieții, astfel poate fi ex-
primată esenţa următorului principiu de edificare a societăţii informaţionale. 
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Din acest punct de vedere, paragraful 51 al declaraţiei prescrie elaborarea de 
aplicații, comode pentru utilizatori, accesibile tuturor, inclusiv ca preţ, adaptabi-
le la condiţiile, necesităţile locale, la limbile şi culturile naţionale.

Principiul al optulea relevă misiunea societății informaționale în conservarea 
diversității culturale și lingvistice, precum şi a contentului local. Estimând diversita-
tea culturală drept un tezaur al civilizaţiei umane, Declaraţia de la Geneva a pledat, 
în paragraful 52, pentru dialog intercultural, interconfesional şi intercivilizaţional, 
în conformitate cu Declaraţia Mondială UNESCO privind diversitatea culturală. 
Paragraful 53 a stabilit că contentul de pe net – instructiv, ştiinţific, cultural şi de 
agrement – trebuie să fie executat în limbi şi formate diferite.

Societatea informațională trebuie să fie una etică, principiu care, potrivit 
paragrafelor 56-59, presupune respectarea păcii, familiei şi principalelor valori, 
cum ar fi libertatea, egalitatea, echitatea, adevărul, solidaritatea, toleranţa, dem-
nitatea umană, responsabilitatea colectivă şi atitudinea grijulie faţă de natură.

Societatea informaţională este globală prin esenţa ei. Din acest conside-
rent, colaborarea regională și internațională a fost calificată drept un alt princi-
piu al edificării ei. Potrivit paragrafului 60 al declaraţiei, eforturile depuse la nivel 
naţional trebuie susţinute de colaborarea eficientă internaţională şi regională la 
diferite nivele: guvernamental, privat şi societate civilă.

Ultimul principiu vizează locul și rolul mediilor de informare în edifica-
rea societății informaționale. Țările semnatare ale declaraţiei, reiterând ade-
ziunea lor faţă de libertatea presei şi a informaţiei, s-au pronunţat pentru 
independenţa, pluralismul şi diversitatea mediilor de informare în masă, în 
calitatea lor de „componentă fundamentală a societăţii informaţionale”. Edifi-
carea acesteia, se arată în paragraful 55, este posibilă în condiţiile libertăţii de 
a căuta, a primi, a transmite şi a folosi informaţii pentru crearea, acumularea 
şi diseminarea cunoştinţelor. Din această perspectivă, mediile de comunicare 
au fost chemate să folosească informaţia cu responsabilitate, în conformitate 
cu normele etice şi standardele profesionale. E de notat că Declaraţia de la 
Geneva s-a pronunţat pentru reducerea inegalităţilor din mass-media la sca-
ră internaţională, în special când e vorba de infrastructură, resurse tehnice şi 
competenţe profesionale.

Principiile enumerate au fost aşezate la baza unui plan care prevedea, între 
altele, un set de acţiuni pentru domeniul mass-media (paragraful 24): 

a încuraja mass-media, tipărite şi electronice, precum şi noile medii de co-a) 
municare, să joace în continuare un rol important în societatea informaţională;

a stimula elaborarea legislaţiei naţionale ce garantează independenţa şi b) 
pluralismul mijloacelor de informare în masă;
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 a adopta măsurile necesare, fără a aduce atingere libertăţii cuvântului, c) 
în lupta împotrivă contentului ilegal şi păgubitor în mijloacele de informare în 
masă;

a încuraja profesioniştii din mijloacele de informare în masă din ţările d) 
dezvoltate să stabilească relaţii de parteneriat şi reţele cu mass-media din ţările 
în curs de dezvoltare, în special în domeniul pregătirii profesionale;

a sprijini cultivarea imaginii armonioase şi multilaterale a femeii şi bărba-e) 
tului în mijloacele de informare în masă;

a reduce disproporţiile din mijloacele de informare în masă existente la f) 
scară internaţională, în special la nivel de infrastructură, resurse tehnice şi dez-
voltare a competenţelor oamenilor, folosind în acest scop avantajele oferite de 
instrumentele TIC;

a încuraja mijloacele de informare în masă tradiţionale să depăşească g) 
discrepanţele în cunoştinţe şi să contribuie la diseminarea contentului cultural, 
în special în regiunile rurale.

Doi ani mai târziu, în 2005, în cadrul celei de-a doua etape a Summit-ului 
Mondial pentru Societatea Informaţională, a fost adoptat Angajamentul din Tu-
nisia [416:47]. Documentul compus din 40 de paragrafe a pus accentul pe dez-
voltarea internetului ca o condiţie de edificare a societăţii informaţionale, mai 
ales în ţările în curs de dezvoltare (paragrafele 50-82). 

Ulterior, summit-rile I au fost organizate anual (în 2017 – în Elveţia), având 
în obiectiv diverse probleme ce ţin de dezvoltarea societăţii informaţionale (e-
guvernare, e-sănătate, e-educaţie, e-agricultură, e-business, e-ştiinţă etc.). 

În anul 2006, conform deciziei Summit-ului din Tunisia (paragraful 72 al an-
gajamentului), a fost creat Forumul pentru guvernarea Internetului. Mandatul 
lui prevede dezbaterea politicilor publice ale guvernării internetului; facilita-
rea colaborării organismelor naţionale, responsabile de diverse politici publice 
internaţionale; schimbul de informaţii şi de bune practici, expertiza comunităţilor 
academice, ştiinţifice şi tehnice; implicarea părţilor interesate în mecanismele 
de guvernare Internet existente şi (sau) viitoare, în special cele din ţările în curs 
de dezvoltare; consolidarea capacităţilor pentru guvernarea internetului în ţările 
în curs de dezvoltare etc.

Forumul pentru guvernarea internetului instituit de ONU s-a convocat pen-
tru prima dată la Atena, Grecia, la sfârşitul anului 2006. În cadrul primei şedinţe 
au fost examinate problemele majore de politică publică pentru a asigura stabi-
litatea, fiabilitatea, securitatea şi dezvoltarea internetului. În cadrul reuniunilor 
anuale au fost abordate asemenea subiecte ca „Internetul pentru toţi” (2008, 
India), „Dezvoltăm viitorul împreună” (2010, Lituania), „Internetul – cataliza-
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torul schimbării: acces, dezvoltare, libertate, inovare” (2011, Kenya). În 2014, 
Adunarea Generală ONU a decis să prelungească mandatul Forumului pentru 
guvernarea internetului pentru încă cinci ani. 

Eforturile ONU în dezvoltarea societăţii informaţionale au fost sprijinite şi 
concretizate de entităţile regionale. În cazul vechiului continent a fost Uniunea 
Europeană. Noţiunea de societate informaţională a fost utilizată pentru prima 
dată într-un document oficial al UE în decembrie 1993 – Cartea Albă a Comisiei 
Europene intitulată Creștere, competitivitate și ocupații. În ea este recunoscut 
faptul că Europa nu va fi în stare să ţină piept revoluţiei tehnologice dacă nu vor 
fi adoptate măsuri speciale [243:133]. 

Această preocupare a fost determinată de starea reală în domeniul TIC. 
Dacă în Danemarca anului 2002 la 100 de alumni reveneau ceva mai mult de 20 
de computere conectate la internet, atunci în Italia, Grecia, Belgia – mai puţin 
de cinci. La scara UE, acest indicator nu a depăşit numărul de cinci computere 
[157:33]. Sarcina dată rămâne pe agenda europeană şi astăzi. 

Printre primele documente în acest sens, adoptate începând cu anul 1994, 
s-a numărat raportul „Europa şi Societatea Informaţională Globală”, elaborat de 
o comisie condusă de vicepreşedintele de atunci al Comisiei Europene, Martin 
Bangemann. Acest document, cunoscut sub numele de Raportul Bangemann, a 
fost dezbătut şi acceptat de către Consiliul European la o conferinţă ce a avut loc 
la Corfu în iunie 1994 [19]. 

Raportul a identificat căile de sporire a competitivităţii internaţionale 
a întreprinderilor europene, precum şi alte dimensiuni economice, juridice, 
instituţionale ale societăţii informaţionale. Drept urmare, în iulie 1994, Comisia 
Europeană a elaborat documentul „Calea spre societatea informaţională – un 
plan de acţiune” („Way to the Information Society – an Action Plan”). Acesta, 
iniţial, a vizat anii 1994-1995, dar ulterior a fost extins până în 1998. Planurile 
respective au stabilit patru direcţii strategice, şi anume:

1. dezvoltarea mediului economic (finalizarea până la 1 ianuarie 1998 a libe-
ralizării telecomunicaţiilor; transparenţa şi coerenţa reglementărilor naţionale; 
răspândirea rapidă a infrastructurii informaţionale la scara întreprinderilor mici 
şi mijlocii);

2. investiţia în viitor (dezvoltarea societăţii bazată pe cunoaştere, inclusiv 
fortificarea cercetării în domeniile informaţionale);

3. conexiunea obiectivelor structurale cu aşteptările populaţiei şi ale per-
soanelor, însemnând investiţii în formarea, instruirea omului în domeniul tehno-
logiilor informaţionale;

4. acceptarea provocărilor globale, avându-se în vedere edificarea societăţii 
informaţionale ca o societate globală [173:8].
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Politicile europene ulterioare în domeniul TIC au fost cuprinse în mai 
multe documente de natură strategică. Astfel, strategia „e-Europa: societatea 
informaţională pentru toţi” (eEurope: An Information Society for All) (1999-
2005) a fost lansată de Comisia Europeană în decembrie 1999. Mesajul noului 
plan de acţiuni, elaborat în baza acestei strategii, a fost centrat pe dezvoltarea 
serviciilor internet în banda largă, inclusiv a serviciilor e-educaţie, e-sănătate, 
e-comerţ. El a urmărit trei obiective de modernizare europeană:

1. orice cetăţean UE, fiecare casă, şcoală, magazin şi birou trebuie să fie 
implicaţi în era digitală şi conectaţi la reţelele informaţionale;

2. Europa educată digital trebuie să fie formată în temeiul culturii de antre-
prenor, capabilă să finanţeze şi să implementeze noile concepţii;

3. procesele trebuie să fie deschise social; acestea ar trebui să consolideze 
încrederea consumatorilor şi coeziunea socială. 

Planul pentru anii 1999-2005 a avut drept pivot „socializarea” clădirii 
societăţii informaţionale, altfel spus, programul eEuropa a fost axat pe creşterea 
competenţelor informaţionale ale omului. Iniţiativa „e-Europa: O Societate 
Informaţională pentru toţi” a fost lansată de Comisia Europeană în decembrie 
1999 [apud: 173]. În aprilie 2000, la Lisabona, în cadrul unei conferinţe ministeri-
ale neoficiale de profil, s-a decis lansarea unor serii de e-proiecte din perspectiva 
societăţii informaţionale şi a societăţii bazată pe cunoaştere.

Planul e-Europa, elaborat în 2005 pentru următoarea perioadă, a fost, în 
mod prioritar, axat pe aplicarea la scară largă a internetului. Totodată, Comisia 
Europeană a solicitat cooperarea sectorului privat din statele–membre în urmă-
toarele domenii: servicii publice on-line (e-guvernare, e-educaţie, e-sănătate, 
dinamizarea serviciului e-comerţ etc. [173:12].

Iniţiativa „i2010: Societatea informaţională europeană pentru creşterea 
economică şi ocuparea forţei de muncă” a fost noul cadru strategic al Comisiei 
Europene în domeniul convergenţei societăţii informaţionale şi a mass-media. 
El a fost aprobat în 2005. Scopul strategiei de referinţă a fost în consonanţă cu 
cel de la Lisabona şi a constat în încurajarea cunoaşterii şi inovării în calitate de 
condiţii pentru creşterea economică şi crearea locurilor de muncă de o calitate 
mai bună [a se vedea: 70].

Acest document, potrivit art. 14 din partea constatativă a Directivei 
2010/13/UE a Parlamentului European şi Consiliului, a venit să ofere o „strategie 
completă destinată să încurajeze producerea de conţinut european, dezvoltarea 
economiei digitale şi asimilarea TIC, pe fondul convergenţei serviciilor societăţii 
informaţionale, serviciilor prestate de mass-media, reţelele şi dispozitivele, prin 
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modernizarea şi desfăşurarea tuturor instrumentelor prevăzute de politicile UE: 
instrumente normative, cercetare şi parteneriate cu industria corespunzătoare. 
Comisia s-a angajat să creeze un cadru coerent pe piaţa internă pentru serviciile 
societăţii informaţionale şi serviciile mass-media prin modernizarea cadrului ju-
ridic pentru serviciile audiovizuale” [70].

Iniţiativa „i2010: Societatea informaţională europeană pentru creşterea 
economică şi ocuparea forţei de muncă” a stabilit trei priorităţi în abordarea 
integrată a societăţii informaţionale şi mass-media:

i) un spaţiu informaţional european unic care oferă preţuri accesibile şi 
comunicaţii sigure în bandă largă, conţinut bogat şi variat şi servicii digitale;

ii) performanţă de clasă mondială în cercetare şi inovare în domeniul TIC; 
iii) o societate informaţională inclusivă care oferă servicii publice de înaltă 

calitate şi promovează calitatea vieţii [70].
Planul de acţiuni al Comisiei Europene pe anii 2011-2015 a promovat, în 

mod special, furnizarea unei noi generaţii de servicii de guvernare electronică. El 
ţintea în optimizarea serviciilor de guvernare electronică transfrontalieră, oferite 
cetăţenilor şi întreprinderilor indiferent de ţara lor de origine. În acest scop a fost 
încurajată dezvoltarea unui mediu care promovează interoperabilitatea sisteme-
lor şi elementelor-cheie, cum ar fi e-semnătura, achiziţiile publice electronice, 
e-justiţia, e-sănătatea, mobilitatea şi securitatea socială, precum şi consolidarea 
pieţei unice digitale. Conform acestui plan, către 2015, 50% din cetăţeni şi 80% 
din întreprinderi ar fi trebuit să folosească serviciile de e-guvernare [102].

Comunitatea internaţională, ghidându-se de prevederile strategice ONU, în 
ceva mai mult de două decenii a reuşit să înregistreze performanţe importante 
în edificarea societăţii informaţionale. În 1995, la Bruxelles, ţările G7 au sem-
nat documentul privind societatea informaţională global [12:50], iar în 2000, la 
Lisabona, Europa a pledat pentru economia cunoaşterii. Indicatorul de bază al 
implementării acestor acte îl constituie crearea reţelei ramificate a internetului 
ce a cuprins, în pofida intensităţii diferite, întreaga lume. Iată câteva date con-
cludente ce ilustrează ascensiunea, dacă nu şi expansiunea internetului.

Potrivit lui Castells, dacă în 1973 reţeaua internet a cuprins 25 de calcu-
latoare, către finele anilor 70 – 256 de calculatoare, iar în anii 80 funcţionau 
aproximativ 25 de reţele cu câteva sute de calculatoare primare şi câteva mii de 
utilizatori, atunci în 1999 la internet au fost conectate aproximativ 63 de milioa-
ne de calculatoare, 179 de milioane de oameni din peste 200 de ţări [57:375]. 
Dincolo de această creştere spectaculoasă, Castells a relevat acoperirea inegală 
a lumii cu reţelele de internet. El prezintă următoarele date statistice: în anii 
1999/2000, utilizatorii de internet au fost concentraţi în proporţie de 88 la sută 
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în ţările industrializate, cărora le reveneau 15% din populaţia Terrei [57:377]. 
Prin urmare, restului lumii, cu 85% din populaţie de pe glob, i-au revenit doar 
12% de utilizatori ai internetului.

15 ani mai târziu, internetul, pe de o parte, a acoperit noi şi noi regiuni ale 
lumii, iar pe de alta, el a devenit accesibil pentru un număr crescând de oameni. 
În 2005, numărul lor a atins cifra de un miliard, în 2010 – două miliarde, iar că-
tre 2015 a fost depăşit pragul de trei miliarde [164; 310]. În acest răstimp, cota 
gospodăriilor cu acces la internet a crescut de la 18 la sută în 2005 la 46 la sută 
în 2015 [294]. Potrivit datelor oferite de statisticile mondiale, în 2015, în raport 
cu anul 2000, gradul de penetrare a internetului în lume a crescut de şapte ori, 
constituind la scară globală 42,4 la sută din populaţia lumii [380; 294] (pentru 
comparaţie: în 2011, acest indicator a constituit 32,7% [155:2]). 

În perioada de referinţă, internetul a acoperit semnificativ diferite părţi ale 
lumii. Astfel, din cele şapte regiuni trecute în estimarea statistică, cinci au depăşit 
media mondială de penetrare a internetului (42,4%). Astfel, în America de Nord, 
86,9 la sută din populaţie a avut acces la internet, în Oceania/Australia – 72,1%, 
în Europa – 70,4%, în America Latină şi ţările din regiunea Caraibilor – 52,4%, în 
Orientul Mijlociu – 48,1%. Media mondială nu a fost surmontată de Asia şi Africa 
(rata de penetrare a internetului pe aceste continente în 2015 a constituit, re-
spectiv, 34,8 şi 27,5% faţă de 26,2 şi 13,5% în 2011 [155:2]). 

E de menţionat, totodată, că în Asia şi Africa au fost înregistrate cele mai 
înalte ritmuri de sporire a penetrării internetului. Astfel, dacă în anul 2000 pe 
continentul african erau ceva mai mult de 4,5 milioane de utilizatori ai inter-
netului, atunci în 2015 numărul lor a crescut până la circa 318 milioane de 
oameni sau în ascensiune cu peste şapte mii de procente. În Asia, acest indi-
cator a constituit 1129,3% (de la 114,3 milioane la 1,4 miliarde de utilizatori). 
Ritmuri ascendente de penetrare a internetului au fost atestate şi în celelalte 
părţi ale lumii: cu circa 3360 la sută – în Orientul Mijlociu (de la 3,2 milioane la 
113,6 milioane), cu 1684,4% – în America Latină şi regiunea Caraibilor (de la 18 
la peste 322 de milioane de oameni). În virtutea gradului avansat de saturare a 
pieţelor interne, ritmuri mai joase de penetrare a internetului s-au înregistrat 
în America de Nord (cu 187,1%), Oceania şi Australia (cu 251,6%), Europa (cu 
454,2%) [380]. 

Mutaţii importante s-au produs şi în clasamentul ţărilor în funcţie de gradul 
de penetrare a internetului. Ele, pe de o parte, denotă că internetul a încetat 
să mai fie apanajul aproape exclusiv al ţărilor industrializate occidentale, cum 
s-a atestat la începutul mileniului al treilea, iar de pe alta, denotă menţinerea 
inegalităţii în lume la această platformă de comunicare mondială. Astfel, în 2014, 
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aproape 75% din totalul utilizatorilor de internet din lume au locuit în 20 de ţări 
(China, SUA, India, Japonia, Brazilia, Rusia, Germania, Nigeria, Marea Britanie, 
Franţa, Mexic, Indonezia, Egipt, Vietnam, Filipine, Italia, Turcia, Spania şi Cana-
da), restul de 25% au fost din alte 178 de ţări, fiecare dintre acestea reprezen-
tând mai puţin de un procent din numărul total de utilizatori. 

În 2014, China, ţara cu cei mai mulţi utilizatori (642 de milioane sau 22% din 
totalul mondial), a depăşit la acest indicator următoarele trei ţări din clasament 
luate împreună (Statele Unite ale Americii, India şi Japonia). Printre primele 20 
de ţări, India este cu cea mai mică penetrare (19%), dar cu cea mai mare rată de 
creştere anuală. La capătul opus, Statele Unite ale Americii, Germania, Franţa, 
Marea Britanie şi Canada au cea mai mare penetrare: peste 80% din populaţia 
ţărilor respective au conexiune la internet [164]. Republica Moldova în anul 2016 
a fost pe locul 92 [222] faţă de 106 în 2014. La finele lui 2014, în republică erau 
1,7 milioane de utilizatori [169]. 

Cele mai recente date (2016) arată, totodată, că la nivel mondial, aproxi-
mativ patru miliarde de persoane nu au acces la internet, 55 la sută dintre care 
locuiesc în China, India, Indonezia, Pakistan, Bangladesh şi Nigeria [222].

În pofida disproporţiilor menţionate, noua galaxie, cea a internetului, a pro-
dus, dar şi a marcat „transformarea în comunicare” [51:xxiv].

Digitizarea comunicării internaționale. „Epoca internet, nota Manuel Cas-
tells, a fost interpretată ca sfârşitul geografiei. În realitate, internetul îşi are pro-
pria geografie, făcută din reţele şi noduri ce emană fluxurile de informaţii, ge-
nerate şi gestionate de pe loc” [52:195]. În concluzie, el a pledat pentru tratarea 
geografiei internetului din câteva perspective. Prima, tehnologică, relevă infra-
structura telecomunicaţiilor ce asigură conexiunile internet, altfel zis, condiţiile 
tehnice de penetrare a internetului în lume. În acest sens, centrul tehnologic 
îl formează SUA care şi determină dependenţa tehnologică în acest domeniu. 
Constatând această realitate, Castells notează: „…Din punct de vedere tehnolo-
gic, coloana vertebrală a internetului ca domeniu de aplicare este mondială, dar 
teritorial este inegal în ceea ce priveşte capacitatea de accesare” [52:196]. Date-
le statistice indică, totodată, că patru miliarde de oameni din lume, în special din 
ţările în curs de dezvoltare, rămân off-line [294]. Cea de-a doua perspectivă de 
abordare a geografiei internetului, economică, se referă la producerea de inter-
net. În 2000, cei mai mari furnizori de servicii internet (Internet Service Provider 
– ISP) s-au aflat în SUA (50%), Germania (8,6%), Canada (3,6%), Coreea de Sud 
(2,5%), Franţa (2,1%) [52:201]. Tendinţa respectivă se menţine şi în prezent.

Noile tehnologii informaţionale au modificat procesele redacţionale de 
colectare şi prelucrare a informaţiei. Internetul a permis difuzarea instantanee 
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sau în timp real a informaţiei textuale, audio şi video indiferent de hotarele de 
stat sau statutul mediilor de comunicare. În acest sens amintim că expresia „la 
un click distanţă” demult a devenit uzuală pentru a exprima gradul de accesi-
bilitate a informaţiei din orice parte a lumii. Totodată, platforma internetului 
oferă şi alte avantaje, între care primordiale ar fi individualizarea informaţiei 
oferite şi modul personalizat de accesare a ei, multimedialitatea, adică uzi-
tarea simultană a textului, sunetului şi imaginii, şi interactivitatea – calităţi 
absente în totalitate sau în bună măsură la mediile tradiţionale (presa tipărită, 
radiodifuziune şi televiziune).

Internetul, catalogat de Castells drept „coloana vertebrală” a comunică-
rii globale mediate de computer (global computer-mediated communication) 
[57:375], a constituit reţeaua care a legat majoritatea reţelelor de calculatoa-
re în continuă ascensiune cantitativă şi calitativă. Această constatare, expusă în 
prefaţa pentru ediţia din 2010 a studiului său The Rise of the Network Society 
(Edificarea societății în rețea), exprimă, într-o manieră succintă, evoluţiile din 
ultimii 15 ani în câmpul comunicării. Extinderea reţelelor internet, conectarea 
la ele a unui număr tot mai mare de ţări şi oameni, migrarea în spaţiul virtual a 
mediilor tradiţionale de informare comportă multiple mutaţii în câmpul comuni-
cării, inclusiv a celei internaţionale. La ele vom reveni pe parcursul acestui com-
partiment. Aici vom remarca una care, în opinia noastră, este definitorie pentru 
a înţelege tendinţele de ultima oră în evoluţiile comunicării. 

Societatea în reţea (Castells), iar într-un sens mai larg, societatea 
informaţională, trece în declin comunicarea de masă. Tradiţional, aceasta a fost 
asigurată de presa scrisă, radiodifuziune şi televiziune. Migrarea completă sau 
parţială pe internet menţine caracterul lor de masă în etapa de producere şi 
cea de livrare, deoarece este adresat şi ajunge la un public potenţial global prin 
intermediul reţelelor internet. Totodată, modurile de accesare şi de consum 
îşi pierd din valenţele comunicării de masă, devenind individualizate şi la cere-
re [57:xxvii]. Această evoluţie, potrivit lui Castells, prefigurează noua formă de 
comunicare socială – mass self-communication. Din punctul nostru de vedere, 
acest fenomen ar putea fi tălmăcit în limba română drept comunicare de masă 
individualizată sau personalizată. Aceasta, am putea afirma, reprezintă mutua-
lismul pe internet dintre comunicarea de masă şi a cea interpersonală. În acest 
context, cercetătorul român Constantin Schifirneţ releva că teoria lui Castells 
structurează societăţile în jurul opoziţiei bipolare dintre Net (Reţea) şi Self (in-
dividualitate) [287]. 

De reţinut, de asemenea, că factorul personal sau individual devine din ce 
în ce mai important. În această ordine de idei, Castells afirmă că omul în cazul 
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mass self-communication este „auto-generat de conţinut, auto-dirijat în emisie 
şi auto-selectat în recepţionarea de către mulţi care comunică cu multi” (to is 
self-generated in content, self-directed in emission, and self-selected in recepti-
on by many who communicate with many) [57:xxx]. Totodată, graţie statutului 
planetar al internetului, mass self-communication în societatea în reţea poartă 
o răspândire mondială [57:xxvii]. De unde putem concluziona că actualmente, 
comunicarea internațională, realizată pe internet, capătă valențele mass self-
communication cu vocație planetară. 

Internetul, potrivit lui Bill Gates, „va înlocui cele mai multe dintre formele 
de comunicare” [118:377]. Se va adeveri sau nu acest pronostic, evoluţiile ulteri-
oare ne vor arăta. Este cert însă că odată cu înrădăcinarea globală a internetului, 
mediile tradiţionale au migrat pe această platformă, modelându-şi mesajul în 
funcţie de noile condiţii tehnologice de producere şi diseminare. „Internetul, 
notează cu tot temeiul cercetătorul român Iulian Băsescu, e mediul tuturor me-
diilor!” [24:8].

Comunicarea internațională clasică pe internet. Migrarea mediilor de co-
municare tradiţionale, inclusiv cele internaţionale, pe internet a luat forma cre-
ării de pagini web sau web-site-uri tematice. Acestea au constituit parte a dez-
voltării conţinuturilor de pe internet. Primul site (www.info.cern.ch – [12:49]) a 
fost atestat în 1991. În zece ani, numărul lor a depăşit cifra de 29 de milioane. În 
2011 au fost contabilizate deja circa 350 de milioane, iar în 2014 – aproape un 
miliard de pagini web [318]. Potrivit altor date, cota de un miliard a fost atinsă 
în 2005 [106:117]. Datele respective sunt schimbătoare în virtutea caracterul 
dinamic al web-site-urilor.

Paginile web, în funcţie de emiţătorii lor, pot fi instituţionale sau indivi-
duale. Referindu-ne la prima categorie, vom remarca, în special, site-urile me-
dia. Acestea, indiferent de locaţiunea entităţii respective, obţin o răspândire 
potenţial mondială în virtutea caracterului global al internetului. Astfel, am 
putea afirma cu rezervele de rigoare că în era internetului, delimitarea medi-
ilor de comunicare în internaţionale şi locale (naţionale, comunitare etc.) îşi 
pierde din actualitate. Mediile de comunicare pe net sunt deopotrivă locale şi 
internaţionale. Contează conţinutul promovat şi geografia accesărilor. Anume 
din această perspectivă urmează să fie interpretate prezenţele lor în spaţiul 
digital.

Presa tipărită şi agenţiile de ştiri au ajuns pe internet, conform unor cerce-
tări, prin patru etape succesive. Prima (anii 60-70 ai secolului trecut) a fost mar-
cată de aplicarea primelor computere în activitatea editorială. În cea de-a doua 
(anii 80), procesarea textelor pe calculator (word processing) a avut loc paralel 
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cu popularizarea computerului personal ce obţinea un număr tot mai mare de 
utilizatori. În etapa a treia (începutul anilor 90-mijlocul primului deceniu din sec. 
XXI) s-a produs integrarea scrierii şi lecturării textelor executate pe internet care, 
deşi obţineau noi forme, mai păstrau influenţa scriiturii tradiţionale tipărite. Ul-
tima etapă a demarat la mijlocul primului deceniu al secolului în curs şi este ca-
racterizată prin convergenţa formelor tradiţionale de presă şi a dispozitivelor di-
gitale [16:108-109]. De menţionat că atu-urile de altă dată ale presei scrise faţă 
de alte medii tradiţionale (radio şi televiziune) au fost preluate şi fortificate de 
internet. În context vom aminti doar de posibilitatea utilizatorului de a consulta 
ziarul sau revistă în format printat în repetate rânduri şi la o oră dorită. Acest 
avantaj, preluat de internet, a fost extins practic asupra tuturor mediilor de co-
municare, complementându-l cu altele (capacitatea de actualizare continuă şi 
de contextualizare diacronică şi sincronică a informaţiilor oferite, de exemplu). 

Presa tipărită a obţinut prima experienţă pe internet după 1995, când au 
fost lansate, mai întâi, versiunile electronice ale ziarelor tradiţionale, iar mai 
apoi – publicaţii originale electronice. Întâietatea în această ordine de idei i-a 
revenit SUA. Astfel, în 1996 a fost inaugurată ediţia on-line a cotidianului New 
York Times. Azi, versiunea ei electronică este vizitată lunar de peste 19 milioane 
de oameni [400]. Tot atunci, potrivit unor date, pe internet au mai fost lansate 
peste 400 de cotidiene, precum şi sute de reviste electronice. Către începutul 
sec. XXI, practic întreaga presă cotidiană şi peste 18 mii de reviste americane 
erau reprezentate în reţeaua internet [384]. 

În perioada respectivă, pe internet s-a lansat şi presa periodică europea-
nă. Publicaţiile britanice, de exemplu, The Times şi The Sunday Times au avut 
o prezenţă on-line începând cu martie 1999 la www.the-times.co.uk şi www.
sunday-times.co.uk. Lunar, doar Times On-line este vizitată de trei milioane de 
utilizatori, ocupând, astfel, locul al treilea potrivit unui top al solicitărilor presei 
on-line britanice (pe primul loc s-a situat The Guardian, Iar pe al doilea – The 
Daily Telegraph cu circa patru milioane de vizite lunar) [400]. În ritmuri avansate 
a migrat pe internet presa italiană, franceză, germană etc. Acest proces a cuprins 
Australia, unele ări din Asia, America Latină şi Africa. 

Iniţial, versiunile electronice ale ziarelor şi revistelor au constituit copii fide-
le ale formatului lor tradiţional, tipărit. Astfel a procedat, de exemplu, New York 
Times care abia din 2000 a început să-şi actualizeze conţinuturile pe parcursul 
zilei [16:114]. Ulterior, au apărut şi publicațiile electronice originale, fără versi-
uni analogice tipărite. Acestea, în multe cazuri, sunt adresate nu doar publicu-
lui local, ci şi celui din alte părţi ale lumii. Concludent în acest sens e exemplul 
ziarului american Huffington Post care, pentru a supravieţui, a creat mai multe 
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ediţii locale în Franţa (2011), Italia (2012), Japonia şi Orientul Mijlociu (2013) 
[16:116]. Mai nou este ediţia indiană a Huffington Post, realizată în partene-
riat cu The Times of India Group (http://www.huffingtonpost.in). Actualmen-
te, partea covârşitoare de ziare şi reviste tipărite, în primul rând cele cu statut 
internaţional, transnaţional sau naţional, dispun de versiuni electronice, fie cu 
acces deschis, fie în bază de abonament [422:121]. Unele publicaţii tradiţionale 
au renunţat însă în totalitate la formatul tipărit. Astfel, de exemplu, revista cu o 
bogată istorie, Newsweek, în 2012 a trecut completamente pe internet, adop-
tând şi o nouă denumire – Newsweek Global. La fel, până a fi suspendat definitiv, 
a procedat ziarul The Moscow News. 

Presa scrisă de pe internet a îmbinat textul clasic cu hipertextul, textul scris 
cu sunetul şi imaginea. În prezent, numeroase ziare şi reviste oferă pe internet 
produse contextualizate şi multimediale. În plus, presa scrisă de pe internet a 
devenit interactivă cu adevărat. Unii cercetători mai relevă şi faptul că inter-
netul şterge diferenţele dintre jurnalişti şi utilizatori, generând jurnalismul civic 
[16:115].

În anii 90, platforma on-line a fost valorificată, de asemenea, de agenţiile de 
ştiri, în primul rând cele mondiale şi internaţionale. Concludentă în acest sens 
este practica Agenției France Press (AFP). Astfel, AFP, în 1995, a lansat pagina sa 
web. Tot atunci a fost inaugurat serviciul AFP-direct ce a permis personalizarea 
ştirilor transmise. În 1996 a fost deschis primul jurnal pe net în limba franceză, 
un an mai târziu – platforma ImageForum. În 2001 este inaugurat serviciul video 
pe internet. Peste cinci ani a fost pus în aplicare sistemul redacţional multime-
dia. Din 2010, AFP e pe Facebook, din 2011 – pe Twitter, iar din 2014 – pe Insta-
gram. Platforma multimedia APF Forum a fost lansată în 2014. Un parcurs similar 
l-au avut şi celelalte agenţii de ştiri.

Digitalizarea radiodifuziunii a demarat paralel cu a televiziunii în a doua jumă-
tate a anilor 80. Un factor important al acestui proces l-a constituit proiectul de 
cercetare Eureka-147, finanţat din 1987 de comunitatea europeană. Acesta a fost 
axat pe elaborarea standardelor tehnologice de transmitere a semnalului radio în 
format digital. Drept rezultat a fost elaborat standardul DAB [16:137-138]. 

Iniţial, UE a conceput digitalizarea radio nu doar ca o posibilitate de a spori 
rolul industriei europene pe piaţa mondială a comunicării, ci şi ca o modalitate 
de integrare regională şi globală. Standardul DAB nu a reuşit să joace rolul pre-
conizat. Acesta însă s-a dovedit a fi incompatibil cu aparatele de recepţie în re-
gistrul AM şi FM. Alternativa lui, standardul american HdRadio, aprobat oficial în 
2002, a fost în avantaj, deoarece acesta în raport cu DAB a fost parţial compatibil 
cu semnalul FM analogic. Dar nici această invenţie nu a încurajat digitalizarea 
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radiodifuziunii. În timp ce în anul 2000 a fost aprobat programul de conversie a 
semnalului tv din formatul analogic în cel digital, subiectul dat, în cazul radiodi-
fuziunii, a rămas nesoluţionat şi în anul 2014. Cercetătorii explică acest fapt prin 
prioritatea televiziunii ca mijloc de comunicare faţă de radio. Puţine ţări, între 
care Marea Britanie, Elveţia şi Danemarca, au aplicat standardul DAB, dar şi ele 
în proporţie de până la 30 la sută [16:139]. Tocmai din aceste considerente, unii 
savanţi au remarcat că digitalizarea radiodifuziunii „în mod paradoxal” a evoluat 
cu destulă întârziere [21:341].

Digitalizarea întârziată a radiodifuziuniia fost parţial recuperată de migrarea 
pe internet în ritmuri avansate a acestui mijloc de comunicare. Procesul respec-
tiv s-a declanşat imediat ce au fost elaborate softurile ce permiteau transmi-
terea prin internet a sunetului („Internetul în primii ani a fost mut ca şi primul 
film cinematografic”, reluăm aici spusele cercetătorului istoriei radiodifuziunii 
pe net, Tiziano Bonini [41:20]. Astfel, primul post de radio pe web a fost lansat 
în 1993 – Internet Talk Radio, creat de expertul în tehnologii informaţionale Carl 
Malamud. Prima transmisiune a cuprins un interviu cu nişte experţi în materie 
de computer. Ulterior a urmat explozia web radio, acesta devenind atu-ul princi-
pal al internetului de la hotar de secole. Numai în SUA în anul 2000, exclusiv pe 
net erau difuzate circa 20 de mii de posturi de radio [16:140].

Atractivitatea web-radio a fost determinată atât de posibilitatea de a as-
culta emisiunile radiofonice în regim on-line, cât şi de utilizarea asincronă a 
conţinutului, off-line sau de aşa-numitul podcasting. Această noţiune a fost pre-
luată din sectorul iPod şi aplicată în domeniul radiofoniei cu sensul de conţinut 
audio distribuit prin diferite sisteme de radio şi tv web hibride la cerere. 

Platforma web a devenit, spre sfârşitul secolului trecut, spaţiul de relan-
sare a radiodifuziunii internaţionale care, treptat, abandonează undele scurte 
şi se regăseşte pe internet. Cele mai importante servicii de radio cu destinaţie 
externă, între care BBC, VoA, RFE/RL, RFI, DW etc., în debutul sec. XXI, au dispus 
sau au creat pagini web. Pe această cale, ele au răspuns la provocările noilor 
tehnologii şi au încercat să se menţină în topul celor mai solicitate surse de in-
formare. 

Primul radiodifuzor mondial ce a penetrat pe internet a fost Voice of Ame-
rica (VoA). Asta s-a întâmplat pe 31 ianuarie 1994. Şase ani mai târziu, VoA şi-a 
lansat portalul său principal www.voanews.com. Până în 2005, acesta a fost al 
şaselea în lume în clasamentul Newsknife Top 10 site-uri de ştiri. Astăzi, VoA, po-
trivit site-ului instituţional, oferă conţinut de ştiri pe internet în formate diverse, 
inclusiv podcasturi, chaturi on-line şi feed-uri RSS. În ani diferiţi, VoA a inaugurat 
pagini web în toate limbile de difuzare a programelor radiofonice (în total, cir-
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ca 50 de versiuni lingvistice, potrivit raportului anual al VoA din 2010). Acestea 
s-au bucurat de priză la public, au fost remarcate în cadrul diverselor concursuri. 
Astfel, în 2012, una dintre ele, Middle East Voices (Vocile Orientului Mijlociu), 
a câştigat premiul în concursul Jurnalism on-line la categoria Topical Reporting. 
Serviciile de radio americane cu destinaţie externă, ce fac parte din Broadcas-
ting Board of Governors (BBG), au implementat diverse aplicaţii digitale, inclusiv 
pe telefonia mobilă [363:40; 358:25]. Dezvoltarea radiodifuziunii internaţionale 
a SUA pe platforma net a condus la creşteri ale audienţei on-line. Dacă BBG 
pe internet, în 2010, a înregistrat trei milioane de utilizatori, iar în 2012 – 6,2 
milioane, atunci în 2014 – 18,6 milioane [324]. În 2013, BBG dispunea de 96 de 
web-site-uri [304; 362:30].

Serviciul de radio german pentru străinătate, DW, de asemenea s-a aflat 
printre posturile care s-au lansat pe internet la scurt timp după inaugurarea 
acestuia. Apariţia DW pe net a fost atestată, conform datelor furnizate de site-ul 
instituţional, în 1994, acumulând o audienţă de aproximativ 30 de milioane de 
oameni din peste 100 de ţări. La 1 iulie 1996, DW a prezentat noile sale oferte on-
line, inclusiv programul de radio în limba germană ce putea fi accesat livestream 
non-stop şi a început programarea audio la cerere (on demande). Programul re-
spectiv a inclus cursul de limbă german „Deutsch-Warum nicht?” (Germana: de 
ce nu?) , noutăţi în limba engleză, spaniolă, arabă, rusă, precum şi în portugheză 
pentru Brazilia. În doar câteva luni, DW a dublat producţia on-line şi, în curând, 
programele sale în diverse limbi au devenit disponibile pe web. În 2004, DW a 
devenit primul radiodifuzor german ce a oferit podcasturi. De atunci, utilizatorii 
pot asculta la DW conţinut audio ori de câte ori doresc şi oriunde s-ar afla. În 
2005, DW a intrat cu conţinut multimedia pe dispozitivele mobile. În 2007, a 
inaugurat propriul canal pe YouTube., iar în 2008, DW a creat prima sa pagină 
de Facebook. În 2009, DW a fost primul radiodifuzor public ce a oferit o aplicaţie 
pentru iPhone. Ultima relansare a site-ului a avut loc pe 6 februarie 2012. De 
atunci, conţinutul său web a devenit disponibil în 30 de limbi. 

Serviciul de radio mondial BBC este prezent pe net din 1996. În 2002, BBC 
World, BBC Prime şi BBC America deja ajunseseră în 450 de milioane de case din 
întreaga lume [321:22]. 

Evoluţii similare au avut şi alte servicii mondiale şi internaţionale de ra-
dio. Ele toate au intrat pe reţelele sociale, în telefonia mobilă, precum şi pe 
alte platforme, multiplicând astfel posibilităţile de a fi recepţionat de publicul 
ascultător.

Televiziunea, inclusiv cea transfrontalieră, a devenit prezentă în spaţiul digital 
începând cu a doua jumătate a anilor 90 ai secolului trecut, în patru dimensiuni 
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[16:130-137]. Prima a prefigurat convergenţa televiziunii cu alte sectoare ale co-
municării: telecomunicaţiile, informatica şi conţinuturile editoriale. Până la înce-
putul sec. XXI, aceste domenii, deşi gravitau între ele, au rămas distincte. Totuşi, 
deja în acea perioadă a început joncţiunea lor. Liberalizarea pieţelor de televiziune 
şi telecomunicaţii, constată cercetătorii, a fost motivul principal al convergenţei 
lor. Un moment decisiv pe acest parcurs l-a reprezentat ridicarea, în 1982, a 
interdicţiei American Telephone and Telegraf (AT&T) Corporation, unul dintre cei 
mai mari operatori americani de telefonie (valoarea de piaţa, potrivit datelor din 
2010, a depăşit cifra de $111 miliarde) să intre în câmpul radiodifuziunii, televi-
ziunii şi informaticii, acesta fiind obligat să dizolve poziţia dominantă de pe piaţa 
de telefonie. Strategia de convergenţă a fost promovată şi în Europa. În rezultat, 
sectoarele de referinţă au fost încurajate să se dezvolte într-o albie comună. 

În contextul acestor evoluţii din perioada dată, televiziunea a căpătat alte 
perspective de difuzare – cea de-a doua dimensiune în digitalizarea acestui mij-
loc de informare. Până în anii 90, aceasta se difuza exclusiv în format analogic 
prin eter şi cablu. În anii 90, în diferite părţi ale lumii au fost elaborate un şir de 
standarde de difuzare digitală a televiziunii. Astfel, în 1994 a fost articulat stan-
dardul MPEG-2 utilizat de ţările europene în sistemul de televiziune digital DVB 
(Digital Video Broadcasting), iar în 2000 – standardul televiziunii digitale teres-
tre (DVB-T). În SUA a fost aplicat standardul ATSC (Advanced Television Systems 
Committee), procesul de digitalizare a difuzării televizuale fiind încheiat în 2009, 
iar în Japonia şi America de Sud – ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcas-
ting-Terrestrial), în timp ce în China – standardul DTMB (Digital Terrestrial Mul-
timedia Broadcast). China şi Brazilia intenţionează să încheie procesul de digita-
lizare a transmisiunilor tv în anii 2016-2018 [16:133]. 

În anul 2006, în cadrul Conferinţei Regionale a Radiocomunicaţiilor (Regional 
Radiocommunications Conference) organizată de către Uniunea Internaţională a 
Telecomunicaţiilor, a fost anunţată tranziţia de la emisia analogică terestră la cea 
digitală terestră a programelor de televiziune. Țările din Europa, Africa, Orien-
tul Mijlociu, precum şi Iranul au semnat atunci aşa-numitul Acord de la Geneva 
(planul RRC-06) prin care a fost adoptată o nouă grilă de frecvenţe pentru toate 
statele semnatare care a înlocuit-o pe cea de transmisie în sistem analogic. 

În Europa, tranziţia la televiziunea digitală terestră a demarat înainte de 
Acordul de la Geneva din 2006, iar procesul a fost finalizat în termenele asuma-
te. De exemplu, Marea Britanie a pornit tranziţia spre noua tehnologie în 1998 
şi a ajuns la final în noiembrie 2012. Finlanda, respectiv, în 2001 şi 2007. La nivel 
european s-a decis că trecerea la televiziunea digitală va contribui la transfor-
marea UE în „cea mai dinamică şi competitivă economie bazată pe cunoaştere 
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din lume” – obiectiv cuprins în Strategia de la Lisabona adoptată de Consiliul 
European în martie 2000 [364]. Către anul 2015, o bună parte de ţări de pe ve-
chiul continent au renunţat definitiv la televiziunea analogică, iar altele sunt în 
perioada de tranziţie. Emisia televizuală digitală a fost aplicată în Cehia, Ungaria, 
Bulgaria, Ucraina. Rusia urma să încheie acest proces în 2015. Termenul stabilit 
a fost depăşit de România [364].

Republica Moldova, de asemenea, nu a respectat Acordul regional Gene-
va-2006 pe care l-a ratificat în 2008. Conform prevederilor acordului în cauză, 
Moldova şi-a asumat responsabilitatea de a finaliza tranziţia la televiziunea digi-
tală terestră nu mai târziu de 17 iunie 2015. Însă Cabinetul de Miniştri a aprobat 
Programul privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală 
terestră abia în 2015. Conform Programului, anii 2015-2017 reprezintă perioada 
de eliberare a licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor radio în scopul creării a 
trei reţele de televiziune digitală terestră (multiplexe) cu acoperire naţională şi 
21 – cu acoperire regională [301].

Cea de-a treia dimensiune în digitalizarea televiziunii a vizat evoluţiile teh-
nice ale aparatelor de recepţie tv. Principala a constat în sporirea capacitaţii de 
captare a unui număr crescând de programele de televiziune. Potrivit datelor 
statistice oferite de European Audiovisual Observatory, pe parcursul unui dece-
niu, între 2000 şi 2010, numărul acestora a crescut de la 2496 la 7911 [16:134]. 
Televizoarele în acest răstimp au fost dotate cu un şir de funcţii noi, inclusiv cu 
capacităţi ce asigură conexiunea la internet, iar telefoanele mobile – să capteze 
programele tv.

Digitalizarea televiziunii în a patra dimensiune a permis integrarea pe inter-
net a conţinuturilor de televiziune. Acest proces a fost fructificat în diverse for-
me. Prima şi cea mai elocventă a fost inaugurarea, pe 14 februarie 2005, a plat-
formei YouTube. Ea a fost creată de trei angajaţi de la compania PayPal, Steve 
Chen, Chad Hurley şi Jawed Karim. [382]. Prima comunicare pe YouTube a fost un 
clip filmat la menageria din San Diego. YouTube, inaugurând din start servicii de 
videosharing: muzică, film, teatru, jocuri etc., s-a arătat a fi o platformă globală 
de comunicare intercultural [318] şi a constituit un exemplu elocvent de cultură 
web participativă [32:109]. În prezent, vizionările YouTube însumează lunar şase 
miliarde de ore. În fiecare secundă sunt vizionate 43000 de clipuri video, ceea ce 
corespunde cu aproximativ 1460 de miliarde de clipuri pe an [382].

YouTube, potrivit cercetătorilor, a provocat criza televiziunii tradiţionale 
datorită oportunităţilor noi oferite (video streaming, selectarea şi programarea 
pentru consumul individual a programelor solicitate atât la televizor, cât şi pe 
dispozitivele informaţionale, coparticiparea la completarea produselor culturale 
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audiovizuale etc.), precum şi preluării în reţea a programelor televizuale. Prima 
experienţă de acest gen a fost atestată în anul fondării YouTube prin difuzarea 
filmului tv Lost (A rămâne în viață). Acesta a beneficiat de un site special – Lost-
pedia, construit după exemplul Wikipedia. Pagina web respectivă, lostpedia.wi-
kia.com, dispunând de versiuni în 18 limbi, inclusiv română din 2009, a adunat 
circa 25 de mii de articole. Acest fenomen este calificat drept exemplu de cultură 
participativă [16:135-136].

Alte forme de integrare a conţinuturilor tv pe internet au fost Internet Pro-
tocol Television (IP TV) şi internet-televiziunea, televiziuni de nouă generaţie ba-
zate pe tehnologiile Internet [400]. În timp ce prima este axată pe potenţialul 
televizorului, dotat cu aplicaţii proprii internetului, a doua este focusată pe di-
fuzarea conţinuturilor tv către computer. Fenomenul şi noţiunea de IP TV, de 
exemplu, a apărut în 1995 pentru a denumi produsele video ale companiei Per-
cept Software care a folosit traficul pe net pentru a livra către abonaţii individu-
ali şi grupurile de abonaţi programe radio şi tv (ulterior, Percept a fost cumpărată 
de compania americană Cisco Systems). Acest tip de televiziune, către începutul 
anului 2000, a căpătat răspândire în Europa şi Asia. Avantajele IP TV sunt mul-
tiple. E vorba de posibilitatea de a privi orice emisiune la cerere şi la ora dori-
tă (Video on demand), de asigurarea conexiunii la canalul ales pentru a viziona 
la o anumită oră emisiunea preferată (Video nearly on demand), precum şi de 
caracterul ei interactiv şi posibilitatea fiecărui utilizator de a-şi crea „propriul” 
canal tv pe net din emisiunile selectate de pe diferite canale, adăugând inserturi 
personale (filmuleţe de familie, de la competiţiile sportive de cartier etc.) Po-
trivit datelor Parks Associates, în 2005, în Europa şi Asia se aflau câte 45 la sută 
dintre utilizatorii IP TV, în America de Nord – 10%. În doi ani, aceşti indicatori au 
constituit: Europa – 51%, Asia – 35%, America de Nord – 12%. Acest coraport 
practic se menţine în toţi anii următori. În cifre absolute, audienţa mondială a IP 
TV oscilează în jurul la 100 de milioane de oameni [400]. 

Televiziunea tradiţională, la rândul ei, a încercat să valorifice avantajele ofe-
rite de internet. Ca şi alte medii de comunicare internaţională, ea, în debutul 
acestui secol, a migrat masiv pe internet. Actualmente, platforma internetului 
este valorificată practic de toate serviciile de televiziune pentru străinătate. Unul 
dintre primele servicii de televiziune de talie globală care a beneficiat de avan-
tajele internetului a fost CNN care, către anul 1995, a creat cel mai vizitat site 
de ştiri de televiziune din lume (www.cnn.com), iar către 2001 a lansat 14 pagini 
web specializate.

Rivalul CNN pe piaţa mediatică internaţională, Euronews, dispune de pa-
gini web în 14 limbi (engleză, germană, arabă, spaniolă, franceză, elenă, italiană, 
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maghiară, persană, poloneză, portugheză, rusă, turcă şi ucraineană). Progra-
mele acestui serviciu transnaţional de televiziune sunt difuzate Live streaming 
în 13 versiuni lingvistice. Pagina sa web propune circa 300 de mii de materiale 
video de arhivă şi circa 700 de mii de articole, podcasturi, fluxuri RSS (Really 
Simple Syndication), cursuri gratuite de studiere a limbilor, interviuri exclusive, 
informaţii despre toate ligile de fotbal etc. [99].

O prezenţă consistentă pe internet o au, de asemenea, majoritatea televi-
ziunilor cu destinaţie internaţională. Astfel, de exemplu, în 2009 pe internet a 
intrat televiziunea chineză. Pagina web www.cctv.com, susţinută în mai multe 
limbi (engleză, franceză, rusă, kazahă, coreeană etc.), difuzează programele de 
televiziune internaţională a Chinei. Potrivit datelor oferite de site-ul instituţional, 
CCTV News este accesat în 190 de ţări ale lumii. În 2009 a fost, de asemenea, in-
augurat China Network Television (CNTV) în calitate de radiodifuzor pe internet 
al CCTV în limbile de emisie pentru străinătate: engleză, franceză, spaniolă, rusă, 
coreeană şi arabă [99; 59]. 

Serviciile de televiziune cu arie de acoperire globală, internaţională, 
multinaţională, dar şi naţională au fost agregate pe platforme unice de inter-
net ce facilitează accesarea lor de publicul mondial. O asemenea platformă 
este, de exemplu, Livestation. Aceasta a fost iniţial dezvoltată de Skinkers Ltd, 
iar în prezent – de o companie independentă, Livestation Ltd cu sediul la Lon-
dra. Site-ul instituţional www.livestation.com arată că platforma va aduce în 
direct televiziuni din cele mai diferite ţări: „Lumea este un loc mare şi există 
întotdeauna ceva interesant ce se întâmplă undeva. Fie că este o poveste de 
ştiri de ultimă oră, un eveniment social sau un eveniment local – Livestation 
vă oferă un loc în rândul din faţă”. Livestation asigură agregarea a circa 40 
de servicii de televiziune şi radio internaţionale sau transnaţionale, inclusiv Al 
Jazeera, TV Bloomberg, CCTV News, CNN International, Deutsche Welle TV şi 
radio în limbile engleză, germană şi spaniolă, Euronews în limbile arabă, engle-
ză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, rusă şi turcă, France24 în 
engleză, franceză şi arabă, Sky News International, VOA Persian, Russia Today 
în engleză şi arabă etc. 

Mediile tradiţionale de informare (presă scrisă, agenţiile de ştiri, radi-
odifuziunea şi televiziunea internaţională) au sporit potenţialul comunică-
rii internaţionale, valorificând platforma avansată tehnologică – internetul. 
Într-o serie de cazuri, în spaţiul digital s-a produs convergenţa şi integrarea 
lor. Internetul, totodată, a dat naştere noilor provocări pentru comunicarea 
internaţională.
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Comunicarea internațională 2.0. Una dintre aceste provocări a constat în 
diversificarea artizanilor comunicării internaţionale. Printre ei s-a numărat in-
dividul ca fiinţă privată care s-a încadrat efectiv în comunicarea internaţională 
odată cu implementarea din anul 2004 a tehnologiei Web 2.0. Noua tehnologie, 
spre deosebire de Web 1.0 ce a asigurat „consultarea” site-urilor, a încurajat 
implicarea utilizatorilor în procesul de comunicare. Web 2.0, astfel, este definit 
drept „platforma de aplicaţii accesibile prin web, bazată pe tehnologii interacti-
ve ce asigură participarea activă a utilizatorilor şi care conţine un grad sporit de 
interacţiune între utilizatori pentru a se interconecta, a comunica şi a colabora 
on-line”[67:3]. 

Platforma de referinţă asigură comunicarea atât a utilizatorului cu site-ul, 
cât şi a utilizatorilor între ei. Acest lucru devine deosebit de vizibil, de exemplu, 
în cazurile Enciclopediei Wikipedia (text), platformei YouTube (video) sau Flickr 
(foto). Astfel, utilizatorii de net devin nu doar consumatori, ci şi contribuitori 
de conţinuturi (users as contributors). În viziunea cercetătorilor italieni Alberto 
Clerici, Maurizio De Pra şi Gianluca Salvoni, Web 2.0 este „o formă de comunica-
re” – „social medium” (aserţiunea dată consună cu cea a altui cercetător Italian, 
Davide Bennato, care nota în acest sens că mass-media evoluează în era interne-
tului în social media [32:18]) Din această perspectivă, ei au consacrat termenul 
Comunicare 2.0 ce vine să marcheze „abilitarea şi favorizarea comunicării multor 
cu mulţi”. Comunicarea 2.0, potrivit lor, comportă expedierea de informaţii la o 
multitudine de subiecţi care, la rândul lor, au posibilitatea de a interacţiona şi de 
a participa activ la discuţii [67:45-46]. 

Comunicarea internaţională în era internetului a adăugat, astfel, un nou ar-
tizan: în calitate de actor al comunicării internaţionale, alături de entităţile me-
dia tradiţionale apare utilizatorul de internet. Acesta este, în special, generato-
rul comunicării interpersonale virtuale la scară internațională, caracterizată prin 
personalizarea şi implicarea în timp real a individului în schimbul de informaţii 
la nivel mondial. Actualmente, acest segment al comunicării internaţionale este 
fructificat live cel mai frecvent pe Skype, Google Hangouts (succesorul lui Goo-
gle Talk etc., 2006-2015) şi Viber.

Skype a fost fondat în 2003 de suedezul Niklas Zennstrom şi danezul Janus 
Friis cu concursul programatorilor estonieni. Iniţial, potrivit fostului director ge-
neral al Companiei Skype, Josh Silverman, acest soft asigura legătura telefonică 
dintre calculatoare, apoi a fost adăugată posibilitatea de a apela telefoanele fixe 
şi mobile şi de a stabili legătura video. Skype ar putea fi catalogat ca un web 
videotelefon care permite conexiunea audio şi (sau) video aplicând tehnologia 
VoIP. Altfel spus, softul Skype, instalat pe calculatorul personal, conectat la inter-
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net sau la cele mai moderne tipuri de televizoare (din 2010 – Panasonic şi LG), 
mai nou – telefonia mobilă [429], permite apelarea contra plată a numerelor de 
telefonie fixă sau mobilă sau, gratuit, alţi utilizatori de Skype. 

Între 2003-2008, Skype a transmis convorbiri cu durata de 100 de miliarde 
de minute (Silverman, comentând aceste date, a afirmat că dacă cineva ar fi 
început acum 75 de mii de ani convorbirile pe Skype în volumul primilor cinci 
ani, ar fi avut nevoie de încă 23 de mii de ani pentru a epuiza volumul respectiv). 
Între 2009-2010, volumul lor a atins cifra de 150 de miliarde de minute. Datele 
prezentate probează curba ascendentă a convorbirilor pe Skype. În primii ani de 
activitate, Skype-ul dispunea de circa 23 de milioane de utilizatori, în 2010 – de 
500 de milioane, numărul lor continuând să crească în anii următori (zilnic se 
adaugă 300 de mii de noi utilizatori) [429], odată cu lansarea noilor servicii (din 
2015, de exemplu, este funcţional Skype for business). 

Skype, alături de dialogarea audiovizuală, oferă şi alte avantaje. Între aces-
tea se numără serviciul instant messaging (mesaje scurte ce pot fi însoţite de 
pictograme de tipul emoticon), comunicarea în grup, conferințe video etc. cu 
participarea a zeci de oameni. Skype, astfel, creează oportunităţi atât pentru 
comunicarea interpersonală, cât şi cea în grup, inclusiv la nivel internaţional.

Aplicaţia Google Hangouts este cea mai proaspătă platformă de comunica-
re live. Lansată în 2015, ea a luat locul Google Talk care, între anii 2006-2015, 
constituit serviciul Google pentru schimbul momentan de mesaje textuale, au-
dio şi video şi a fost accesibil pentru sistemele operaţionale Microsoft Windows 
(XP  Server 2003, Vista şi Windows 7), Android, BlackBerry şi Google Chrome OS. 
Particularitatea Google Talk, potrivit Enciclopediei Wikipedia, a fost legătura ei 
cu poşta Gmail prin care, în parte, erau expediate înştiinţări despre mesajele 
primite pe Google Talk şi în afara căreia această platformă de comunicare live 
nu funcţiona. Google Hangouts, substituentul Google Talk, ca şi al altor două 
chaturi (Google+ Messenger şi Google+), asigurând videoconferinţele dintre 10 
persoane, permite, potrivit datelor Enciclopediei Wikipedia, interacţiunea textu-
ală şi audiovizuală de la doi şi până la 100 de participanţi. 

Platforma Viber, creată de compania Viber Media în 2010, asigură comu-
nicarea interpersonală virtuală prin mesaje textuale, audio şi video, precum şi 
convorbiri cu beneficiarii acestei platforme pe dispozitivele iPhone®, Android™, 
Windows Phone, Blackberry®, Windows®, Mac, Symbian, Nokia S40 şi Bada în 
reţele 3G/4G sau WiFi. Serviciile Viber sunt utilizate, potrivit site-ului instituţional 
(www.viber.com), de peste 460 de milioane de oameni din 193 de ţări.

Tehnologia Web 2.0 a creat, de asemenea, oportunităţi pentru dezvoltarea 
unor alte platforme de participare a oamenilor în comunicarea internaţională. 
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Între acestea se înscriu blog-urile, rețelele sociale (social network) şi instru-
mentele de departajare (sharing) [67:51-52]. Ansamblul lor, potrivit lui Davide 
Bennato, a generat apariţia unui fenomen nou comunicaţional ce vine să ocupe 
locul broadcasting-ului – socialcasting [32:3]. Aserţiunea dată, deşi ni se pare 
exagerată, totuşi exprimă o tendinţă nouă în evoluţiile de pe piaţa mediatică. 
Consumatorii de informaţii în ultimul timp preferă tot mai des internetul în ra-
port cu alte medii de comunicare. Fireşte, în prezent, această tendinţă nu este 
dominantă şi deocamdată nu poate fi proiectată asupra tuturor regiunilor lumii. 
Oricum, internetul a depăşit radiodifuziunea în topul preferinţelor mediatice şi 
nu este exclus că un destin similar să-l aibă şi televiziunea.

Comunicarea de masă, susţine Davide Bennato, migrează din sfera mijloa-
celor analogice şi electrice (broadcasting) în cele informaţionale. Locul broad-
casting-ului axat pe informare, pe coeziune şi control social, având o arhitectu-
ra precisă de transmitere a mesajului, cedează locul unor forme demasificate, 
individualizate de difuzare şi captare a informaţiei. La început, scrie Bennato, 
a fost fibra optică, apoi programele audiovizuale la cerere, în final au apărut po-
sibilităţile tehnologice ca omul să acceseze în mod deliberat informaţia dorită. 
Zapping-ul obţinut prin butonarea canalelor capătă altă substanţă. Omul nu mai 
este ca altă dată expus, dintr-un centru anume, „bombardării” premeditate cu 
fluxuri informaţionale. Comunicarea între unul cu mulți (broadcasting-ul cu siste-
mul social), afirmă, pe bună dreptate, Bennato, este înlocuită cu un alt tip de co-
municare. Acesta marchează comunicarea multor cu unul (sursele de informaţie 
de pe net cu utilizatorul de net). Drept urmare apare socialcasting-ul care, după 
Bennato, reprezintă modalitatea participativă de transmitere a informaţiei pro-
prii mediilor sociale de pe web [32:6]. În context, el notează: „Procesul de comu-
nicare web participativă poate fi înscris pe o distanţă lungă acoperită de media 
(prima electrică, apoi electronică) care, în strategiile lor de distribuţie (casting), 
iniţial au apelat la publicul larg (broad), apoi la public restrâns (narrow), până 
a ajunge la publicul de reţea (web) şi, în cele din urmă, la publicul obişnuit cu 
colaborarea socială” [32:12]. În ultimul stadiu, omul sau comunitatea de oameni 
decid autonom caracterul şi cantitatea contenturilor consumate, iar natura par-
ticipativă se regăseşte în blog, reţeaua socială. 

Blogul, potrivit Enciclopediei Wikipedia, provine de la expresia engleză web 
log ce semnifică jurnal de internet. Termenul de blog a apărut în 1997, când John 
Berger şi-a denumit propriul site weblog. Blogul reprezintă o publicaţie web 
(text scris) ce inserează articole de autor, actualizate cu o anumită periodicitate. 
Blogurile pot fi localizate în două versiuni: hosted şi self-hosted. În primul caz, 
acestea sunt postate pe platformele furnizate de serviciile de creare şi gestiona-
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re a blogurilor personalizate (Blogger, Wordpress, Livejurnal etc.). De exemplu, 
Livejurnal, fondat în 1997, este aplicat, potrivit datelor din 2012, de circa şase 
milioane de utilizatori americani şi de trei milioane de utilizatori ruşi. Câte ju-
mătate de milion de utilizatori ai lui provin din Marea Britanie, Ucraina, Canada. 
În cazul al doilea, utilizatorul îşi creează propriul soft de iniţiere, gestionare şi 
dezvoltarea a propriului blog [76:9]. 

Primul blog, potrivit unor date, a fost creat în 1993. E vorba de „What’s 
New” de pe platforma Mosaic. El a existat până în 1996. În 1997 au apărut blo-
gurile News, Pointers&Commentary (Steve Bogart), Scripting News (Dave Winer, 
personalitate a blogosferei internaţionale) şi Robotwisdom (John Barger) [32:72-
73]. În scurt timp, blogosfera internaţională a crescut cantitativ şi calitativ. Ast-
fel, potrivit datelor oferite de Wikipedia, dacă în 2005 în lume existau circa opt 
milioane de bloguri, iar către anul 2006 – aproximativ 27,2 milioane de bloguri, 
atunci în 2011 numărul lor la nivel global a atins cifra de 164 de milioane. Dintre 
acestea, 29% erau din Uniunea Europeană, 49% – din SUA, iar restul – din alte 
ţări. În ianuarie 2014, numărul total de bloguri româneşti era de 70925, din-
tre care 6493 active. Blogosfera din Republica Moldova, judecând după datele 
furnizate în 2015 de www.blogosfera.md, a depăşit cifra de două mii cu 24 de 
categorii tematice.

Evoluţiile calitative ale blogosferei internaţionale au cuprins, de asemenea, 
aplicarea materialelor audiovizuale, dar şi valorificarea domeniului dat de că-
tre numeroase instituţii. În câmpul comunicării internaţionale, un exemplu con-
cludent în acest sens a servit France Medias Monde. Această entitate media 
franceză a lansat, în anul 2010, proiectul Mondoblog ce reprezintă o platformă 
blogging a Radio France Internaionale. Ea a reunit mai bine de 600 de bloggeri 
din 62 de ţări. Mondoblog este, în acelaşi timp, un mijloc de comunicare şi un 
proiect internaţional de formare profesională. Obiectivul lui constă în dezvolta-
rea blogosferei francofone şi a conţinuturilor de calitate în limba franceză pe in-
ternet. Potrivit site-ului instituţional, Mondoblogul de referinţă a cuprins 11500 
de articole, anual el fiind vizitat de 2,5 milioane de oameni.

Wiki (în limba hawaiană înseamnă rapid, cu mare viteză) marchează un soft 
special care permite de a crea site-uri şi de a produce conţinuturi cu repeziciune. 
Wiki, potrivit experţilor, nu e numai un site pentru a edita conţinut în manieră 
participativă, dar şi un spaţiu sociotehnic ce se caracterizează prin reguli specia-
le de apartenenţă şi utilitate socială. Inventarea Wiki aparţine programatorului 
american Ward Cunningham. 

Exemplu relevant în acest sens este Wikipedia, lansată în 2000 sub denu-
mirea de Nupedia [32:82] (în alte surse se arată că Wikipedia a fost fondată pe 
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15 ianuarie 2001 de americanii Jimmy Wales şi  Larry Sanger) [347:188]. Aceasta 
reprezintă o enciclopedie mondială on-line gratuită deschisă. Conţinutul ei în 
peste 280 de limbi este creat prin efortul de colaborare a unei comunităţi de 
utilizatori de pe toate continentele, cunoscuţi sub numele wikipedişti. Oricine 
înregistrat pe site poate crea un articol pentru publicare; înregistrarea nu este 
necesară pentru a edita articole. Potrivit unui raport (2012), Wikipedia cuprinde 
20 de milioane de articole şi ocupă locul şase în topul web-site-urilor din lume 
după numărul de vizitatori unici (jumătate de miliard în 2013) [347:189]. 

Comunicarea interpersonală virtuală, inclusiv la scară internaţională, se re-
alizează, de asemenea, pe rețelele sociale (social networking). Acestea, potrivit 
lui Danah Boyd şi Nicole Ellison, cercetători ai fenomenului dat, pot fi definite ca 
„servicii web ce permit:

crearea de profil public sau semipublic în interiorul unui sistem interco-1. 
nectat;

articularea unei liste de contacte;2. 
posibilitatea de relaţionare a prietenilor propriilor contacte” 3. 

(apud:76:10].
Cercetătorii italieni Marino Cavalo şi Federico Spadoni scriu că atunci când 

cineva este întrebat ce este reţeaua socială (social network), răspunsul, de re-
gulă, e următorul: Facebook, MySpace etc. În fapt, arată ei, reţeaua socială re-
prezintă „o multitudine de persoane conectate între ele prin legături speciale de 
interacţiune”, efectuate, de regulă, dar nu exclusiv, prin internet [58:12]. 

Noţiunea social network a fost introdusă în circuitul ştiinţific de sociologul 
englez John Adam Barnes care a definit reţeaua socială ca o structură socială 
din noduri (care sunt, în general, persoane sau organizaţii) legate între ele prin 
unul sau mai multe tipuri specifice de interdependenţă, cum ar fi valorile, vizi-
unile, ideile, schimbul financiar, prietenia, afinitatea, aversiunea, conflictul sau 
acordul” [58:13]. Reţeaua, potrivit lui Manuel Castells, autorul teoriei despre so-
cietatea în reţea, este proiecţia comunităţii clasice în lumea internetului carac-
terizată printr-o formă electronică şi o comunicare interactivă, legate de dobânzi 
sau obiective comune [apud: 58:57].

Reţelele sociale au parte de diferite aprecieri. Unii le detestă, alţii le glo-
rifică. Astfel, scriitorul Umberto Eco în discursul Comunicare și Cultură mass-
media, ţinut în iulie 2015 cu prilejul conferirii titlului de Doctor Honoris Causa 
la Universitatea din Torino, a calificat reţelele de tip Facebook drept „invazia 
imbecililor”. El nota: „Reţelele de socializare dau drept la cuvânt unor legiuni de 
imbecili care înainte vorbeau numai la bar, după un pahar de vin, fără a dăuna 
colectivităţii”. Atunci, preciza Eco, „aceştia erau imediat puşi sub tăcere, în timp 
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ce acum au acelaşi drept la cuvânt ca şi un premiant Nobel”. Drama internetului, 
mai menţiona Eco, constă în faptul că acesta „l-a promovat pe idiotul satului ca 
purtător de adevăr” [95]. Altă viziune o are cercetătorul italian Davide Bennato. 
Deşi unii califică Facebook-ul ca loc pentru voyeurism şi bârfă, această abordare 
este una superficială. În realitate, reţelele sociale reprezintă locul de comunica-
re, schimb de idei, opinii, valori [6; 32:ix]. 

Estimările extreme întotdeauna sugerează că adevărul e undeva la mijloc. 
Fireşte, reţelele sociale reprezintă o oportunitate unică şi fără precedent de co-
municare între oameni. Caracterul lor virtual şi posibilitatea de a-ţi păstra anoni-
matul în discuţiile purtate alimentează însă , uneori sau frecvent, dialogul agresiv 
şi intolerant faţă de opiniile adverse. Acesta, orchestrat din umbră, este uzitat, 
pe alocuri sau deseori, în confruntările politice sau personale. În pofida acestor 
carenţe, considerăm, totuşi, că reţelele sociale, aplicate cu bună credinţă, sunt o 
platformă a cunoaşterii şi înţelegerii între oameni la toate nivelele: local, naţional, 
internaţional. În ultimul timp, reţelele sociale devin spaţiu de interes pentru 
entităţile economice, politice, culturale care, având în vedere dimensiunile utiliza-
torilor de reţele sociale, caută să-şi promoveze instituţia, produsele şi imaginea. 

Primele reţele sociale au apărut la mijlocul anilor 90. E vorba de reţelele 
americane Classmates (1995) şi Six Degrees (1996). Constituite ca pagini web, 
acestea şi-au propus să ajute utilizatorilor să-şi găsească colegii de şcoală [6; 
67:90]. Alt jalon în parcursul istoric al reţelelor sociale a fost pus în 2002, odată 
cu lansarea reţelei Friendster. Aceasta, deşi a preluat conceptul Classmates, a 
implementat o serie de inovaţii: utilizatorii au avut posibilitatea să relaţioneze 
social prin crearea propriului profil sau blog cu utilizarea foto etc.. Chiar în pri-
mul an, ea a adunat peste 50 de milioane de utilizatori. În 2011, Friendster s-a 
transformat într-un spaţiu de social gaming, adică de jocuri în spaţiul social vir-
tual; în iunie 2015, potrivit site-ului instituţional, reţeaua şi-a întrerupt activita-
tea. Friendster a fost prima reţea socială care a căpătat un caracter de masă şi 
care a făcut ca noţiunea de reţea socială să devină uzuală [32:94]. 

Myspace, o altă reţea de referinţă, s-a născut din ideea lui Tom Anderson 
şi Chris DeWolfe de a le oferi tinerilor un spaţiu pentru a face orice îşi doresc. A 
fost lansată pe 15 august 2003. Particularitatea ei a constat în posibilitatea de a 
încărca fişiere muzicale în format MP3 – serviciu oferit în premieră de reţelele 
sociale. În 2005, această reţea a fost achiziţionată de New Corporation, după 
care şi-a pierdut destinaţia iniţială. Astăzi e o companie care oferă publicitate 
on-line [76:11; 67:91]. 

Avântul reţelelor sociale a fost constatat după 2003, odată cu apariţia Web 
2.0. Astfel, în anul 2004 a fost lansată reţeaua socială Facebook care permite gra-
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tuit utilizatorilor înregistraţi să creeze profiluri, să încarce fotografii şi videocli-
puri, să trimită mesaje şi să păstreze legătura cu prietenii, familia şi colegii. Ea a 
fost concepută de Marc Zuckerberg, pe atunci student la Universitatea Harvard,  
si prietenii lui Andrew McCollum, Eduardo Saverin, Duatin Moskovitz şi Chris 
Hughes [76:11]. 

Iniţial, Facebook-ul a fost destinat relaţionării studenţilor de la Universitatea 
Harvard. În câteva luni, reţeaua a fost deschisă pentru toţi studenţii americani. 
Din 2006, Facebook a devenit accesibil pentru oricine a atins vârsta de 13 ani şi 
are o adresă electronică validă. Potrivit statisticilor de la Grupul Nielsen, utili-
zatorii de internet în Statele Unite petrec mai mult timp pe Facebook decât pe 
orice alt site [33:189-191; 290]. Facebook a devenit, în câţiva ani, lider mondial 
în comunicaţiile sociale de pe internet. De la începutul sec. XXI, popularitatea 
Facebook a crescut, fiind vizitat lunar, potrivit datelor din ianuarie 2014, de 1,2 
miliarde de utilizatori [76:13]. În 2015, reţeaua de socializare, inclusiv varianta ei 
mobilă, a fost accesată de 1,31 miliarde de oameni în fiecare lună, cu 23% mai 
mult faţă de anul precedent.

O altă reţea adresată marelui public este Twitter (2006), cunoscută ca un 
serviciu de microblogging gratuit. Caracteristica ei de bază a fost laconismul me-
sajelor plasate: acestea, executate în formatul tweet, cuprind cel mult 140 de 
caractere de litere [67:70]. Twitter, datorită simplităţii sale, este un spaţiu pro-
fund social, afirmă Davide Bennato [32:120]. Mesajele din această reţea denotă 
„grija socială” faţă de interlocutori, indiferent dacă autorii lor se cunosc sau nu 
[33:193-195]. Potrivit unor date oferite de Enciclopedia Wikipedia, în 2010, în 
fiecare secundă pe această reţea au apărut peste 750 de mesaje scurte sau 65 
de milioane pe zi. În 2012, Twitter a atins cota de 500 de milioane de utilizatori 
[76:12]. 

În ultimul timp este examinată oportunitatea renunţării la plafonarea volu-
mului articolelor inserate pe Twitter. Totuşi, această opţiune nu este împărtăşită 
de toată lumea. În context, într-un comentariu pe acest subiect se menţiona: „Li-
mita de 140 de semne este, probabil, una dintre cele mai importante convenţii 
de pe Twitter. Aceasta încurajează creativitatea utilizatorilor pentru a transmite 
mesaje într-un spaţiu limitat şi, totodată, facilitează parcurgerea informaţiilor 
din fluxul de ştiri într-un mod foarte rapid. Desigur, faptul că link-urile şi nume-
le utilizatorilor etichetaţi ocupă spaţiu în fiecare articol poate deveni frustrant 
pentru anumiţi utilizatori, însă fac parte din „cultura” Twitter, iar utilizatorii s-au 
obişnuit cu astfel de restricţii”.

Reddit (2005) este o reţea deschisă de ştiri sociale şi forum, întreţinută şi 
promovată de membrii acesteia. Ea este compusă din sute de sub-comunităţi, 
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cunoscute sub numele de „subreddits”. Fiecare subreddit are un subiect speci-
fic, cum ar fi tehnologia, politica sau muzica. Potrivit site-ului instituţional, în 
august 2015, Reddit a avut peste 200 de milioane de vizitatori unici din 208 ţări 
şi teritorii. Reţeaua Pinterest (2009) este un agregator de informaţii sociale vizu-
ale deschis din 2012 pentru orice utilizator. Potrivit cercetărilor,  Pinterest este 
populară în lume, mai ales în rândul femeilor [290]. 

Una dintre cele mai proaspete reţele sociale cu difuzare largă este Google+. 
Acest proiect a fost lansat de Google pe 28 iunie 2011 sub sloganul „Real-li-
fe sharing rethought for the web” (Schimb de viaţă reală regândită pe web). 
Experţii susţin că Google+ nu este o reţea socială simetrică cu Facebook, dar, 
totodată, nu este nici asimetrică totalmente cu Twitter [32:116]. Lunar, Google+ 
adună 300 de milioane de utilizatori (datele din ianuarie 2014) [76:13]. 

Spaţiul virtual cuprinde un număr semnificativ de reţele sociale speciale. 
Cea mai reprezentativă este considerată reţeaua americană LinkedIn adresată, 
din 2003, comunităţii de business. Iniţiată de Reid Hoffman şi companiile Pay-
Pal şi Socialnet.com, reţeaua de referinţă a avut în obiectiv relaţionarea oame-
nilor de afaceri pentru a dezvolta cariera profesională şi a stabili contacte între 
parteneri şi consumatori, precum şi pentru plasarea publicităţii, prestarea ser-
viciilor de marketing şi consultanţă (LinkedIn Corporate Solutions) şi angajare 
(LinkedIn Jobs) [76:11]. Reţeaua LinkedIn, potrivit site-ului instituţional, a întru-
nit peste 300 de milioane de oameni, reprezentanţi ai 150 de ramuri de afa-
ceri din 200 de ţări. Ea este redactată în 24 de limbi, inclusiv româna. Reţeaua 
LinkedIn dispune de 22 de oficii externe (Amsterdam, Toronto, Londra, Milano, 
Singapore etc.) [33:206-208]. În 2013 a avut cinci mii de angajaţi, un profit de 
patru milioane. După asocierea în 2011 cu New York Stock Exchange s-a atestat 
declinul acestei reţele sociale [76:11].

Din categoria reţelelor speciale mai fac parte cele cu impact corporativ sau 
instituţional (de exemplu, Yammer, Salesforce sau Tam Tamy) sau de domeniu 
(pentru amatorii de animale, bunăoară, Dogster sau Catster) [67:92]. 

În primele două decenii ale secolului în curs s-a dezvoltat piaţa regională a 
reţelelor sociale. Din ea fac parte şi două reţele sociale chineze: QZone (2005), 
cu peste 620 de milioane de utilizatori lunar, în mod prioritar din China, şi 
Tencent Weibo (2007), cu 220 de milioane de utilizatori lunar [76:13]. Piaţa 
regională este completată, de asemenea, de două reţele ruseşti. Prima este 
Odnoklassniki (2006) care, în 2011, a dispus de mai mult de 100 de milioane 
de utilizatori, cea de-a doua – Vkontakte (2006), cu 70 de milioane de utili-
zatori lunar; este populară în Ucraina, Belarus, alte ţări postsovietice. Printre 
reţelele regionale de largă răspândire se numără Draugiem (2004) din Letonia, 
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cu peste două milioane de utilizatori lunar, şi reţeaua din Iran Cloob, cu peste 
un milion de utilizatori lunar.

Reţelele sociale, conform datelor oferite de cercetătorul Italian Vincenzo 
Cosenza, sunt răspândite în 127 de ţări din 137 analizate. Potrivit lui, site-urile 
din reţelele sociale reprezintă ultima generaţie a „spaţiului mediatic” [76:18-19]. 
MySpace rămâne metafora spaţiului în care tinerii îşi edifică propria identitate, 
LinkedIn – locul unde se profilează identitatea profesională, Facebook – o cafe-
nea, un spaţiu social unde se edifică şi se gestionează relaţiile sociale în arcul 
întregii noastre vieţi [32:93-107]. 

În raportul elaborat de Nielsen NetRating (2009) se arată că unul din cinci 
britanici care folosesc internetul are conturi pe reţelele de socializare Facebook 
sau MySpace. Potrivit aceluiaşi raport, în topul ţărilor cu cei mai pasionaţi uti-
lizatori ai reţelelor de socializare pe primul loc se situează Federaţia Rusă, cu 
6,6 ore de navigare pe reţelele sociale. Poziţia secundă îi revine Braziliei, unde 
internauţii petrec 6,3 ore pe lună pe paginile platformelor sociale, urmată de 
Canada (5,6 ore pe lună), Puerto Rico şi Spania (ambele câte 5,3 ore pe lună). Pe 
locul şapte se află Marea Britanie, pe opt – Germania, iar pe locul nouă – Statele 
Unite. Franţa s-a situat pe locul 16, iar Italia pe locul 20. În prezent, peste 734 de 
milioane de persoane accesează reţele de socializare [278].

Prima şi, se pare, unica, reţea socială din Moldova, Colegi, a fost fondată în 
2007. La ziua de azi, ea a adunat peste 32 de mii de utilizatori. Judecând după da-
tele site-ului instituţional, ultima afiliere s-a produs în noiembrie 2014. Cetăţenii 
Republicii Moldova, în raport cu ţările din Parteneriatul Estic, sunt lideri la utili-
zarea reţelelor de socializare (rata – 53%) [222, 223]. Potrivit unor date, cele mai 
populare reţele sociale în Moldova sunt Odnoklassniki şi Facebook. 

Comunicarea live, blogurile, reţelele sociale, alte componente ale media so-
ciale au devenit în scurt timp, pe de o parte, apanajul comunicării internaţionale, 
iar, pe de alta – instrumente şi platforme ale acestui tip de comunicare. Ansamblul 
lor formează, în opinia noastră, o „agora” virtuală a comunicării internaţionale. 
Asta pe motiv că spre deosebire de mediile de comunicare tradiţionale sau di-
gitalizate ca entităţi instituţionalizate de stat, publice sau private, ele reprezintă 
o creaţie a utilizatorilor de internet şi o expresie a iniţiativei şi libertăţii lor de 
exprimare.

Concluzii. Internetul, noile tehnologii digitale per ansamblu, au fortificat 
potenţialul mediilor de comunicare internaţională, dar şi au completat arsenalul 
comunicării de referinţă cu noi platforme. Valorificarea lor în totalitate are un 
impact multiplu. Ele substanţializează influenţele asupra vieţii omului din par-
tea evenimentelor care au loc la distanţe mult prea mari. Această idee a fost 
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promovată în 1996 de Nicholas Abercrombie în lucrarea Television and Society 
(Televiziunea și societatea).

New media asigură „comprimarea spaţial-temporară”, concept expus 
în 1989 de David Harvey în studiul The Condition of Postmodernity (Condiția 
modernității).  Comunicarea internaţională, în coordonatele digitizării, reduce 
intervalul dintre spaţiu şi timp, afirmaţia aparţine lui Anthony Giddens în studiul 
The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration (Constituirea 
societății: schiță a teoriei structurării)) (1984). Frances Cairncrosss în cercetarea  
The Death of Distance: How the Communication Revolution is Changing our Li-
ves (Moartea distanței: modul în care revoluția comunicațiilor ne schimbă viața) 
(2001) a prezis chiar moartei distanţei.

David Hendy, referindu-se la viziunile de referinţă, concluzionează: „Ceea 
ce uneşte aceste calificări e interconexiunea mondială care într-un fel a schim-
bat perceperea timpului şi a spaţiului” [150:85]. Altfel zis, noile tehnolo-
gii informaţionale, internetul în mod special, aplicate în câmpul comunicării 
internaţionale, comprimă lumea până la dimensiunile a ceea ce Marshall McLu-
han a definit global village (sat global).



257

Capitolul IX. GLOBALIZAREA ȘI GLOCALIZAREA 
COMUNICĂRII INTERNAȚIONALE

Pe parcursul evoluţiilor, comunicarea internaţională a fost marcată de două 
fenomene pe cât de tangente, pe atât de adverse: globalizarea şi glocalizarea. 
În timp ce primul fenomen promovează omogenizarea vieţii sociale, economi-
ce, politice şi culturale la scară planetară, cel de-al doilea optează pentru un 
anume echilibru între universalizarea societală şi conservarea identităţii locale 
şi naţionale.

Globalizarea comunicării internaționale. Globalizarea ca fenomen 
civilizaţional, conform definiţiei formulată de cercetătorul american George Rit-
zer, autorul noţiunii McDonaldization, reprezintă „un ansamblu de procese care 
comportă creşterea fluxurilor multidirecţionale de bunuri, persoane şi informaţii 
la scara întregii planete” [apud: 126:51]. Potrivit sociologului rus Vladislav 
Inozemţev, noţiunea de globalism a fost utilizată pentru prima dată în 1981 de 
George McLean care a pledat pentru „înţelegerea şi explicarea procesului isto-
ric de intensificare a globalizării relaţiilor sociale”. Globalizarea, în definiţia lui 
Inozemţev, constituie internaţionalizarea vieţii economice, dar şi procesul soci-
al de ştergere a frontierelor sistemelor societale şi culturale şi conştientizarea 
acestui fapt de către populaţie [397]. 

 Economiştii italieni Federico Bonaglia şi Andrea Goldstein, autorii studiu-
lui Globalizzazione e sviluppo (Globalizarea și dezvoltarea, 2008), tratează glo-
balizarea ca „un proces care creează interdependenţa în lume, precum şi des-
compunerea limitelor teritoriale care împiedică comunicarea” şi care generează 
„edificarea societăţii globale” [39:18]. Sintetizând aserţiunile menţionate, defi-
nim globalizarea ca proces de fluidizare a lumii contemporane pe toate paliere-
le drept urmare a interdependenţei crescânde a indivizilor, grupurilor sociale, 
entităţilor şi naţiunilor.

Globalizarea sugerează intensificarea conexiunilor diferitor regiuni ale lumii, 
procese ce reclamă diverse forme complexe de interacţiune şi interdependenţă 
[311:211]. Globalizarea deseori este asociată cu următoarele fenomene: 
internaţionalizarea, liberalizarea, universalizarea, occidentalizarea, moderniza-
rea, suprateritorializarea [8:40]. Totuşi, globalizarea, conchide John Thompson, 
se atestă doar atunci când conexiunile crescânde între regiuni şi locuri devin, în-
tr-o măsură anumită, sistematice şi reciproce, precum şi implică efectiv întreaga 
planetă [311:212]. 

OSCE defineşte globalizarea ca un proces prin care pieţele şi producţiile di-
feritor ţări devin dependente unele de altele din cauza dinamicii de schimburi 
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de bunuri şi servicii prin mobilitatea capitalurilor şi a tehnologiilor. Astfel, OSCE 
a relevat rolul factorului economic în procesul de globalizare [108:40]. Acest fe-
nomen fixează o multitudine de procese intercorelate, şi anume:

Internaţionalizarea producţiei, comerţului, finanţelor şi, drept urmare, •	
creşterea ponderii societăţilor multinaţionale, reducerile de taxe vamale 
la frontiera fluxului de bunuri şi servicii,  reglementarea comerţului elec-
tronic prin internet.
Mobilitatea internaţională a persoanelor (imigranţii, muncitorii acceptaţi •	
în alte ţări, diferite de ţara de origine, refugiaţii, turiştii, studenţii, experţii), 
dezvoltarea comunităţilor de emigranţi şi refugiaţi şi natura tot mai 
pronunţată multiculturală a societăţilor naţionale.
Fluxurile de comunicare internaţională, transmise graţie telecomunicaţiilor •	
şi tehnologiilor informaţionale şi media, care facilitează circulaţia 
internaţională a valorilor culturale, a textelor, imaginilor şi obiectelor.
Circulaţia ideilor, ideologiilor şi a „cuvintelor-cheie” la nivel global (e ca-•	
zul aşa-numitului export de „valori occidentale”, al „fundamentalismului”, 
al „terorii de război”, al democraţiei, feminismului, al mediului înconjură-
tor).
Instituirea cadrului internaţional de reglementare a proprietăţii intelectu-•	
ale care fortifică impunerea posesiei de cunoştinţe şi informaţie.
Dezvoltarea organizaţiilor guvernamentale internaţionale, între care şi  •	
structurile regionale comerciale, precum UE, NAFTA, ASEAN, APEC etc.
Formarea entităţilor culturale, profesionale, între care •	 UNESCO, OMC, 
WIPO, EBU, Uniunea de radio și tv asiatică, Uniunea Internațională de ra-
dio și televiziune etc.
Creşterea activităţii ONG în mediul naţional şi internaţional, cum ar fi •	 Am-
nesty International, Greenpeace, Medicii fără frontieră, Crucea Roșie etc. 
[49:331-332].

Globalizarea, potrivit cercetătorilor, este un fenomen cu adânci rădăcini 
istorice. Potrivit sociologului Paola Perulli, prima globalizare a fost întreprinsă 
în antichitate, când la bază a fost pusă ideea de apartenenţă la cetăţenie, iar a 
doua s-a produs atunci când cetăţeanul nomad a fost „aruncat” în lumea fără 
frontiere [302:235-240]. Globalizarea modernă a fost precedată de expansiunea 
comercială din Evul Mediu târziu (sfârşitul sec. XV-începutul sec. XVI). Atunci, 
naţiunile maritime (Spania, Olanda, Anglia) s-au transformat în „nucleul” eco-
nomiei mondiale în formare [311:213]. În următoarele trei secole, în rezultatul 
intensificării schimburilor comerciale se produce diviziunea mondială a muncii: 
ţările industrializate importă din ţările colonizate materie primă, exportând aco-
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lo manufactura finită. Evoluţiile date au constituit obiectul de cercetare a glo-
balisticii ca „ştiinţă ce are la bază abordarea globală a lumii de azi, ca o filosofie 
a dezvoltării lumii contemporane, inclusiv o filosofie a problemelor actuale ale 
umanităţii şi ale omului de azi” [367:227]. 

Fenomenul de referinţă a provocat atitudini adverse din partea opiniei pu-
blice internaţionale şi, respectiv, abordări diverse ale cercetătorilor. Oponenţii 
globalizării consideră că acest fenomen este o construcţie ideologică neoliberală 
şi nu are în temei argumente economice, că, de fapt, nu există o economie mon-
dială, ci se atestă reţele financiare mondiale şi dominaţia capitalurilor financiare 
internaţionale asupra capitalismului industrial naţional [108:48]. 

Potrivit unei clasificări, cercetătorii, dar, credem, şi opinia publică, pot fi 
divizaţi în trei categorii: hiperglobaliștii (aderenţii aprigi ai globalizării şi adepţii 
guvernării globale); scepticii (adversarii globalizării rapide şi exagerate, precum şi 
ai regionalizării lumii ca alternativă a globalizării); transformaționiștii (exponenţii 
poziţiei intermediare: globalizarea e un fenomen descentrat, multidirecţional şi 
multicultural; încetinirea sau accelerarea lui forţată, la fel cum şi suprimarea 
guvernelor naţionale în favoarea unui guvern mondial ar fi contraproductive) 
[126:58]. În continuare, excluzând extremele în abordarea acestui fenomen cu 
adânci rădăcini în istoria universală a lumii şi viitor revelatoriu, dar şi contra-
dictorii, vom examina rezumativ viziunile transformaţioniştilor. Ele, în opinia 
noastră, reprezintă interpretarea pertinentă a globalizării ce trebuie tratată ca 
un fenomen obiectiv, universal, ireversibil şi avantajos din punct de vedere al 
perspectivelor civilizaţionale.

Cel mai reprezentativ exponent al transformaţioniştilor poate fi considerat 
sociologul american Rolando Robertson. Viziunea sa asupra fenomenului glo-
balizării el a expus-o în studiul Globalization. Social Theory and Global Culture 
(Globalizarea. Teoria socială şi Cultura Globală) editat în 1992 [270], precum şi 
într-o serie de articole [213:2-10]. Globalizarea, definită, după cum precizează 
Robertson, în „termeni simpli şi introductivi”, constituie „comprimarea lumii ca 
un tot întreg” [270:21]. „Comprimarea” respectivă se produce, potrivit lui, în 
condiţiile „interdependenţei în ascensiune” a diferitor dimensiuni ale lumii, cea 
economică fiind primordială [270:238]. În context, el a remarcat şi globalizarea 
instituţiilor, comunităţilor, a moravurilor, relevând în mod special asemenea do-
menii ca ştiinţa, instruirea [270:239], conştiinţa globală [270:83].

Robertson a conceptualizat fenomenul globalizării în matricea teoriei soci-
ale a sociologului german Ferdinand Tönnies care a introdus în circuitul ştiinţific 
categoriile de Gemeinschaft (comunitate) şi Gesellschaft (societate) ca tipuri de 
asociere umană. Prima fixează structurile sociale mici, cum ar fi familia sau satul, 
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în care primează relaţiile umane şi bunăstarea comună în raport cu individul. 
Societăţile industriale, pe de altă parte, sunt caracterizate ca fiind Gesellschaft, 
în cazul în care asociaţiile umane sunt guvernate de raţionalitate şi interese 
private. Potrivit lui Tönnies, toate societăţile conţin ambele tipuri de asociere. 
Acestea urmează a fi armonizate pentru a asigura atât obiectivele individuale, 
cât şi nevoile societăţii în ansamblu, menţinând, în acelaşi timp, elementele de 
grijă şi preocupare pentru fiecare persoană ca membru al unei familii umane.

Globalizarea afectează în egală măsură atât Gemeinschaft-ul, cât şi Gesell-
schaft-ul. Robertson, examinând efectele respective, a evidenţiat patru modele 
de organizare a lumii. Conform primului model, Gemeinschaft global 1, lumea 
poate fi ordonată numai ca un ansamblu de comunităţi societale relativ închi-
se. În cazul celui de-al doilea model, Gemeinschaft global 2, ordinea globală 
poate fi dobândită prin îmbinarea centralizării şi a descentralizării în cazul unei 
comunităţi extinse la nivel global. Potrivit modelului al treilea, Gesellschaft glo-
bal 1, ordinea globală poate fi asigurată de un set de societăţi deschise între care 
există un schimb sociocultural. Ultimul model, Gesellschaft global 2, prescrie 
că ordinea globală poate fi efectuată în baza unor organizaţii globale formale şi 
planificate monocentrice [270:114-115]. Dată fiind diversitatea de paradigme 
ale globalizării sociale, firească este întrebarea: care model este cel mai adec-
vat? Robertson nu oferă un răspuns univoc în acest sens. Din punctul nostru de 
vedere, globalizarea ca fenomen obiectiv trebuie să aibă, în temei, elementele 
tuturor modelelor descrise. 

Globalizarea, în opinia lui Giacomo Corna Pellegrini, profesor la Universita-
tea din Milano, a început la Firenze, unde în secolele XIII-XIV, pentru prima dată 
piaţa de nivel naţional s-a extins la scară europeană, iar mai apoi – şi mondială 
[239:14]. De altă părere e Rolando Robertson care a relevat cinci stadii ale glo-
balizării. Primul, germinal, în opinia lui, a debutat în sec. XV, în condiţiile consti-
tuirii statelor naţionale şi stabilirii relaţiilor dintre ele [270:87]. În această etapă 
care a durat până la mijlocul sec. XVIII, ideea de transnaţionalitate a fost redusă. 
Totuşi, biserica romano-catolică, în dorinţa de a-şi extinde influenţa, a depăşit 
acest handicap, devenind, în fapt, actorul principal al globalizării în coordonatele 
de atunci (Robertson, în acest context, uzitează noţiunea de „miniglobalizare” 
[270:82]. E de menţionat că globalizarea de atunci a fost încurajată de intensifi-
carea relaţiilor economice între diferite regiuni ale lumii, de apariţia geografiei 
moderne, a calendarului gregorian, calificate de Robertson drept elemente de 
unificare a noţiunii de timp şi spaţiu. 

Următorul stadiu, incipient, al globalizării a cuprins mijlocul sec. XVIII şi s-a 
încheiat în anul 1870. În acest răstimp, afirmă Robertson, ideea de globalizare 
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este proprie, în special, spaţiului european, unde s-a produs fortificarea state-
lor unitare naţionale şi au fost elaborate bazele legislaţiei internaţionale. Alte 
însemne ale acestui stadiu au fost creşterea convenţiilor juridice şi a organis-
melor care reglementează raporturile în diferite sfere, standardizarea în diverse 
sfere de activitate umană, admiterea societăţilor non-europene în societatea 
europeană/internaţională, naşterea dialecticii naţionalism/internaţionalism şi a 
mişcării pentru internaţionalizare. Statul devine principalul agent de socializare 
şi de interconexiuni internaţionale. 

În stadiul al treilea, denumit de Robertson, „take-off”, de decolare, derulat 
între anii 1870-1920, statele naţionale, îngrijindu-se de propria identitate, con-
comitent dezvoltă relaţiile reciproce la nivel global. În acest răstimp, raporturi-
le economice se intensifică, începe migraţia în masă, este declanşată o anume 
omogenizare prin forme noi, mai rapide, de transport, prin sistemul poştal şi 
telefonic internaţional, expoziţii universale, competiţii sportive, evenimente şi 
premii, cum ar fi Premiul Nobel. În stadiul de referinţă au apărut noi structuri 
internaţionale şi noi norme de drept internaţional. Internaţionalizarea a fost 
resimţită în literatură, în mişcarea ecumenică. „Comprimarea lumii” însă a fost 
încetinită de Primul Război Mondial.

Stadiul al patrulea, 1920-1960, a fost calificat de Robertson drept stru-
ggle for hegemony (lupta pentru hegemonie). În acest interval se consolidează 
independenţa statelor tradiţionale şi apar, în urma decolonizării, state noi. Este 
fondată Liga Naţiunilor, predecesorul ONU, alte structuri internaţionale care dez-
volta relaţiile interstatale şi aprofundează internaţionalizarea vieţii. Acest stadiu 
a fost marcat de cel de-al Doilea Război Mondial şi confruntarea ulterioară din-
tre URSS şi SUA pentru hegemonia mondială, de creşterea riscurilor globale în 
rezultatul creării bombei atomice. Rolul decisiv în internaţionalizarea relaţiilor 
interstatale îi revine Ligii Naţiunilor/ONU. 

Etapizarea globalizării în studiul de referinţă al lui Robertson se încheie cu 
stadiul al cincilea (anii 1960-1992) şi a fost denumit de sociologul american un-
certain phase (faza de incertitudini). În acest răstimp sunt intensificate relaţiile 
internaţionale, sunt create noi instituţii globale (Tribunalul penal internaţional, 
de exemplu), se accentuează conştiinţa globală, legată, în particular, de riscurile 
ecologice, confruntările militare, finalizarea „războiului rece”, căderea blocului 
militar sovietic, unipolaritatea lumii, drepturile civile ale omului, continuarea 
migraţiei în masă. Actorul principal pe arena internaţională rămâne ONU. În 
acest răstimp se produce incluziunea în spaţiul global al ţărilor în curs de dezvol-
tare. Totodată, ţările sunt alertate de omogenizarea ascendentă în toate dome-
niile vieţii şi sunt în căutarea de alternative pentru globalizare. Apare problema 
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multiculturalităţii, mişcarea antiglobalistă, precum şi mişcarea fundamentalistă 
islamică [270:87-88; 213:7-8]. 

În anul 1995, Rolando Robertson a completat stadiile relevate cu încă unul 
care, în opinia lui, a început în anii 90, continuând şi astăzi. Acesta este caracteri-
zat drept „antagonist”, fiind marcat de conflictele regionale, intensificarea mişcării 
antiglobaliştilor, terorism. Incluziunea în spaţiul global a ţărilor postcomuniste a 
fost una dintre trăsăturile particulare ale stadiului al şaselea de globalizare. În 
acest stadiu, actualitate a obţinut ideea de multipolaritate în lume [265:20-22]. 
Alte însemne ale acestui stadiu de globalizare sunt lupta pentru drepturile omului 
şi egalitatea de gen, fortificarea societăţilor civile – domenii de interes sporit şi în 
cazul stadiilor al treilea şi al patrulea. Globalizarea în tratarea lui Robertson, având 
perspectivă culturală de abordare, face referinţă şi la conştiinţa unitară. Totodată, 
sociologul american, remarcând efectele nocive sau indezirabile ale globalizării, 
a fundamentat teoria despre glocalizare ca alternativă a globalizării [141:41-42] 
(despre ea vom vorbi în partea a doua a acestui compartiment). 

Sociologul britanic Anthony Giddens a lansat propria viziune asupra genezei 
şi evoluţiilor globalizării. Potrivit lui, globalizarea are în origine modernitatea, 
marcată de crearea statelor-naţiuni şi dezvoltarea producţiei capitaliste. Aceas-
ta a fost iniţiată în sec. XVII şi încheiată în secolul XX, când începe o altă epocă, 
postmodernă sau postindustrială/informaţională [127:15,171]. „Modernitatea, 
scrie Giddens, este în sine globalizantă” [127:70]. Asta vrea să însemne că mo-
dernitatea nu este un apanaj al unor anumitor ţări, ci o caracteristică pentru toa-
te ţările. În condiţiile modernităţii se naşte globalizarea, exprimată prin econo-
mia capitalistă mondială, ordinea militară mondială, sistemul de state-naţionale 
şi diviziunea internaţională a muncii [127:76]. Potrivit lui Giddens, la macronivel 
se atestă şi alte dimensiuni tipice modernităţii care generează globalizarea. Între 
acestea el înscrie supravegherea societală de către sistemul mondial de state, 
substituirea economiei capitaliste de către capitalismul corporatist, asigurarea 
diviziunii internaţionale a muncii de către industrializarea societăţii, creşterea 
rolului puterii militare în stabilirea ordinii mondiale. 

Savantul britanic de origine poloneză, Zygmunt Bauman, a conceput glo-
balizarea drept „comprimarea timpului şi a spaţiului”, tratând-o din perspectiva 
autonomiei sociale şi politice. Abordarea dată a fost determinată de sporirea 
vertiginoasă a mobilităţii sociale. Globalizarea, după el, împarte la fel de mult, 
precum şi uneşte. Cauza divizării este aceeaşi ce produce uniformitatea globa-
lă. Anularea distanţelor spaţial-temporare tinde să polarizeze condiţia umană în 
schimbul nivelării ei. Bauman mai consideră că globalizarea schimbă ierarhiza-
rea socială, creează noi forme de inegalitate [141:53-54].



263

Ulrich Beck, cercetător german, consideră că pentru a înţelege fenomenul 
globalizării e nevoie de a trece de la naţionalism la cosmopolitism. El vorbeşte 
de globalizarea simplă, liniară, şi globalizarea reflexivă care schimbă esenţa 
comunităţii. Globalizarea, potrivit lui Beck, este procesul de condiţionare şi co-
nectare transversală a statelor naţionale la actorii transnaţionali, la şansa lor de 
putere, orientare, identitate, reţele. Globalizarea naşte societatea mondială fără 
guvern mondial care este o societate extrastatală, afirma el. Această societate 
nu este teritorială, nu este o societate meganaţională ce anulează societăţile 
naţionale. Ea semnifică piaţă economică deschisă, producţia transnaţională, 
piaţa de muncă globală, crizele globale, informarea globală, stilul de viaţă 
transnaţional [141:80-91].

Potrivit lui Jeremy Hardie, globalizarea este derivata politicii adoptată după 
1945 privind libertatea investiţiilor şi libertatea de schimburi ale mărfurilor şi 
serviciilor. Globalizarea se manifestă prin integrarea pieţelor financiare. Acest 
fapt a fost stimulat de tehnologiile informaţionale. Globalizarea se manifestă nu 
doar în câmpul economic, ci şi cel cultural. Potrivit lui Frank J. Lechner şi John 
Boli, progresul infrastructurii transportului şi a comunicaţiilor de după cel de-al 
Doilea Război Mondial, cum ar fi difuzarea prin satelit a noutăţilor la un public 
tot mai global şi legăturile stabilite prin internet între grupuri de interese, con-
stituie „materia prima” a globalizării [apud: 135:288].

Cercetătorul rus Vladislav Inozemţev contestă caracterul obiectiv al glo-
balizării, determinat de intensificarea comerţului internaţional, a fluxurilor 
investiţionale şi a spaţiului informaţional la scară internaţională. În opinia lui, 
globalizarea în fapt semnifică occidentalizarea. În acest sens, el face referinţă la 
părerea filozofului francez Serge Latouche, autorul studiului L'Occidentalisation 
du monde: Essai sur la signification, la portée et les limites de l'uniformisation 
planétaire (Occidentalizarea lumii: eseu despre semnificația, portretul și limitele 
informalizării planetare) (1989), care menţiona: „Occidentalizarea e un fenomen 
universal graţie (…) acoperirii geografice. Modelul societăţii tehnologice cu toate 
atributele ei – de la consumul de masă până la democraţia liberală – în princi-
piu, e uşor de a fi reprodus şi în virtutea acestei caracteristici e universal” (apud: 
396:59].

Potrivit lui Inozemţev, globalizarea a demarat în sec. XV, când a fost lansată 
transformarea lumii economiilor europene în sistemul economic mondial de tip 
european. În virtutea acestui fapt, concluzionează cercetătorul rus, imperiile co-
loniale europene au fost primele şi ultimele structuri politice globale: din 188 de 
ţări-membre la începutul anului 2000 ale ONU, 125 în perioade diferite au fost 
conduse de ţările europene. Către Primul Război Mondial, europenii exercitau 
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controlul real asupra lumii. Situaţia s-a schimbat după cel de-al Doilea Război 
Mondial, când declinul economic european a redus influenţa bătrânului conti-
nent asupra proceselor planetare. De atunci, acestea s-au aflat sub influenţele 
SUA [396:60-62].

Abordările prezentate, deşi pe alocuri contradictorii, alteori – reducţioniste, 
exprimă esenţele fenomenului de globalizare. Fără a intra în detalii, vom face 
următoarea precizare. Globalizarea, în estimarea rezumativă, ar trebui tratată ca 
un fenomen imanent şi ireversibil în evoluţiile civilizaţiei umane. Aceasta poate 
fi definită drept procesul de fluidizare şi omogenizare economică, social-politică 
şi culturală la nivel planetar. Globalizarea este condiţionată şi determinată de un 
număr important de factori, inclusiv de constituirea şi fortificarea pieţei comune 
de producţie, de bunuri, servicii, a forţei de muncă, de tehnologii etc. 

Procesele globale sunt caracterizate şi se fondează pe utilizarea instrumen-
telor de comunicare, opinează cercetătoarea italiană Claudia Padovani. Mai 
mult, ea scrie că globalizarea este de natură comunicaţională [253:XII, 5]. Toto-
dată, remarcă Padovani, în procesul de globalizare se evidenţiază şi „alienarea” 
unei părţi a populaţiei de pe glob din cauza lipsei de cunoştinţe şi a analfabetis-
mului. Accesul limitat la noile tehnologii informaţionale generează ceea ce unii 
cercetători au denumit „tehnoapartheid mondial”. 

Principalele teorii ale globalizării conţin referinţe importante la coraportul 
dintre globalizare şi comunicare. Astfel, teoria societății globale a consacrat ide-
ea că toţi oamenii sunt cetăţeni ai lumii care dispun de oportunităţi comune. 
Acestea, potrivit teoriei date, sunt asigurate şi alimentate de industria globală 
a comunicării, interpretată ca element-cheie al extinderii posibilităţilor indivi-
duale şi al creşterii conştiinţei colective. Teoria culturii globale a pus accentul 
pe dinamica şi omogenizarea culturală şi standardizarea consumului, inclusiv a 
informaţiei. Din această perspectivă, teoria în cauză face parte din şirul teoriilor 
privind „mcdonaldizarea” lumii. 

Doctrina privind sistemul-lume se referă la o derivată a globalizării şi anu-
me la delocalizarea producţiei care joacă un rol important şi în comunicare (de 
exemplu, aplicarea tehnologiilor informaţionale ca expresie a hardware). Ca-
pitalismul global, fiind o expresie a capitalismului la scară planetară, a tratat 
globalizarea comunicării în dimensiunile globalizării consumului, ale stilului de 
viaţă. Convergenţa industrială şi conglomerizarea sunt interpretate ca mecanis-
me ale globalizării [291:261-262].

Majoritatea cercetătorilor relevă la unison contribuţiile majore ale comuni-
cării în procesul de globalizare, indiferent dacă sunt tratate din perspectivă pozi-
tivă sau li se conferă dimensiuni negative. Astfel, dacă Cees Hamelink a evaluat 



265

comunicarea globală drept „un element important al agendei comunităţii mon-
diale” [143:143], iar Herbert Schiller a constatat „fluxurile globale ale industriilor 
culturale”, atunci Edward S. Herman şi Robert W. McChesney au estimat mass-
media la nivel global drept „misionari ai capitalismului corporatist” şi producă-
toare de „democraţie slabă” în lume [apud: 307:344]. 

Totodată, savanţii menţionează globalizarea comunicării internaţionale ca 
parte integrantă a globalizării la general. Anthony Giddens, în această ordine de 
idei, notează că pe durata modernităţii, însoţită de industrializare, se atestă „trans-
formarea tehnologică a comunicării” şi acest fapt îi conferă globalizării dimensi-
unea culturală. „Tehnicile moderne de comunicare, scrie el, de la introducerea 
tiparului mecanic în Europa au marcat profund toate aspectele globalizării. Este 
constituit un element esenţial ce reflectă modernitatea şi discontinuităţile care au 
determinat decalajul dintre lumea tradiţională şi cea a modernităţii” [127:82].

Sociologul american John B. Thompson consideră că globalizarea comuni-
cării din sec. XIX a fost determinată de trei factori: 

1. Reţele de cabluri terestre şi submarine de telegraf/telefon; 
2. Agenţiile de presă cu rază de acoperire internaţională (Havas, Reuters, 

AP, UPI);
3. Organizaţiile internaţionale de reglementare a utilizării spectrului elec-

tromagnetic. Ulterior, după cel de-al Doilea Război Mondial, globalizarea a fost 
sub incidenţa: 

a) conglomeratelor transnaţionale de comunicare; 
b) noilor tehnologii, asociate, în special, cu utilizarea satelitului; 
c) fluxului asimetric al informării şi comunicării; 
d) inegalităţilor în ceea ce priveşte accesul la reţelele globale de comunica-

re [311: 152, 159-160]. 
Cercetătorii David Machin (Universitatea Cardiff din Marea Britanie) şi Theo 

van Leeuwen (Universitatea Tehnologică, Sydney, Australia), recapitulând  istoria 
globalizării media, au evidenţiat un şir de repere ale acestui proces. E vorba, întâi 
de toate, de globalizarea noutăților prin agențiile de presă. Aceşti cercetători con-
sideră că globalizarea noutăţilor s-a produs din necesitatea de a oferi informaţii 
de natură comercială. Astfel se explică de ce primele agenţii Havas, Reuters şi 
Wolff din start au acordat prioritate ştirilor atât din ţările lor de origine, cât şi de 
peste hotare. Reuters a rămas fidelă acestui scop până în zilele noastre. Agenţiile 
de presă au devenit, prin ştirile difuzate, promotori ai intereselor naţionale la 
scară internaţională sau a intereselor internaţionale [184:7, 9]. Apariţia şi dezvol-
tarea jurnalismului de agenţie a generat elaborarea unor standarde universale de 
scriere a ştirilor (lead-ul se numără printre aceste standarde). 



266

Opinii similare au enunţat, de asemenea, Edward S. Herman şi Robert W. 
McChesney care au calificat agenţiile de presă drept „prima formă semnifica-
tivă de media globală” [151:12]. Acestea au fost urmate de film, presa scrisă, 
radiodifuziune, televiziune, internet [151:13-41]. Un loc deosebit în globalizarea 
comunicării i-au revenit înregistrărilor muzicale. Cercetătorii menţionaţi notau 
în context: „Înregistrările muzicale formează piaţa cea mai concentrată media la 
nivel mondial” [151:43].

Globalizarea comunicării internaţionale a fost stimulată, în particular, 
de mondializarea mass-media americane. Dominaţia lor pe piaţa mediatică 
internaţională a fost atestată începând cu anii 20 ai secolului trecut. Hegemonia 
media a SUA, potrivit lui David Machin şi Theo van Leeuwen, s-a realizat prin 
spiritul ei misionar, legătura dintre divertisment şi politică şi prin accentul pe 
standardizare [184:13]. Această dominaţie a cuprins producerea de ştiri. Ea şi-a 
găsit expresie, de asemenea, în revista de tip digest, cea mai cunoscută fiind 
Reader’s Digest (1922). Axată pe sinteza celor mai importante articole din presa 
americană, această revistă, în perioada anterioară internetului, a avut cea mai 
largă răspândire în lume. 

Dominaţia mediatică americană a fost atestă şi pe piaţa cinematografică 
(mai mulţi cercetători includ filmul pe lista mediilor de informare). Potrivit da-
telor din 1919, filmele difuzate în lume în proporţie de 90 la sută proveneau din 
SUA (studiourile Paramount, Metro-Goldwyn-Mayer, 20 th Century Fox, Warner, 
iar din 1930 - şi Walt Disney cu renumitul Mickey Mouse difuzat în 27 de limbi 
[201:55-57; 184:11, 14]. Franţa, pentru a-şi proteja publicul şi cinematografia 
naţională, în 1928 a decis să accepte anual pe piaţa sa doar 120 de filme ame-
ricane, cifră simetrică cu numărul de filme franceze produse pe an. Marea Bri-
tanie a încercat să echilibreze oferta de film american, stabilind pentru sălile de 
cinema cota de 30 la sută pentru filme de lung metraj naţionale şi 25 – de scurt 
metraj [201:57]. La mijlocul anilor 90, arată David Machin şi Theo van Leeuwen, 
SUA continuau să controleze circa 85 la sută din piaţa de film din lume. Evoluţiile 
ulterioare, odată cu expansiunea cinematografiei din India şi Brazilia în special, 
au condus la diversificarea listei producătorilor de film. Totuşi, inegalitatea şi 
dezechilibrul de pe piaţă respectivă nu au fost eliminate. 

Dezvoltarea comunicării prin cablu și satelit, de asemenea, au încurajat glo-
balizarea media. Conexiunile prin cablu terestru şi cel submarin din sec. XIX, ur-
mate de cele prin satelit din anii 80 ai veacului trecut, au deschis perspective noi 
pentru globalizarea comunicării internaţionale. Noile modalităţi de transportare 
a datelor au favorizat apariţia şi fortificarea agenţiilor de ştiri mondiale, iar ulte-
rior a radiodifuziunii şi televiziunii internaţionale sau transnaţionale. Tehnologii-
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le informaţionale, inclusiv internetul, au consolidat aceste conexiuni, creând un 
spaţiu virtual planetar atât la scara mass-media, cât şi oferind noi oportunităţii 
de comunicare internaţională comunicare la nivel global. 

Procesul de monopolizare a mediilor de informare a constituit un alt 
factor al globalizării comunicării internaţionale. John Thompson, examinând 
evoluţiile industriei media globale, a relevat, în acest sens, următoarele carac-
teristici ale ei:

dominaţia pieţei media de un număr redus de conglomerate 1. 
transnaţionale;

controlul producţiei informaţionale de către aceste conglomerate; 2. 
dereglementarea pieţei media;3. 
standardizarea şi omogenizarea produselor mediatice realizate şi distri-4. 

buite de industria globală media;
explozia fluxului de informare şi comunicare din lume în urma conexiunii 5. 

diferitor modalităţi de acces al cetăţenilor la circuitele globale de informaţie;
promovarea ideologiei consumului [apud: 291:262].6. 

Tendinţa de monopolizare a mediilor de comunicare s-a prefigurat în sec. 
XIX. Atunci, în contextul general de concentrare mass-media cu arie naţională 
de răspândire, a fost instituit monopolul agenţiilor de ştiri (despre aceasta am 
vorbit în Capitolul V), unele dintre care (Havas, Reuters şi Wolff) s-au impus din 
momentul fondării în calitate de entităţi mondiale în câmpul de colectare, pro-
ducere şi difuzare a ştirilor de pe mapamond. În sec. XX, în circuitul monopoli-
zării au fost incluse şi resursele comunicaţionale la nivel internaţional, precum 
şi piaţa digitală. Potrivit datelor oferite de scriitorul şi jurnalistul italian Carlo 
Gubitosa, actualmente, piaţa respectivă a informaţiei este dominată de 300 de 
societăţi, dintre care 144 sunt americane de nord, 80 – europene, 49 – japoneze 
şi 27 – din restul lumii [139:34]. 

Concentrarea mass-media s-a produs atât pe orizontală (integrarea respec-
tivă a însemnat asimilarea concurenţilor din sectorul media), cât şi pe verticală 
(corporaţia alături de producţia media a integrat structuri conexe sau din alte 
sectoare de producţie şi consum). Actualmente, concentrarea poartă un carac-
ter multisectorial, cross-media şi multimedia [147:177-178]. 

În secolul trecut s-a produs, de asemenea, internaţionalizarea propagandei 
de stat. Acest fenomen a fost lansat pentru prima dată în timpul Primului Război 
Mondial. În literatura de specialitate, în acest context este citată practica Univer-
sum Film Aktiengesellschaft (UFA) (Societatea pe Acțiuni Universum Film) care a 
concentrat propaganda cinematografică germană externă din acele vremuri şi 
chiar a pus în circuit noţiunile „cinematografia de război, trupele cinematografi-
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ce” – termini militari adaptaţi la industria filmului [201:51-52]. Practicile respec-
tive au fost tirajate de majoritatea absolută a ţărilor.

Fenomenul concentrării şi monopolizării mass-media la general, inclusiv 
a segmentului lor internaţional, a fost examinat de mai mulţi cercetători. Un 
nume de referinţă, în acest sens, rămâne să fie cercetătorul american de origi-
ne turcă, Ben H. Bagdikian. El, în 1983, a editat studiul The Media Monopoly, 
actualizat în ediţiile ulterioare sub o denumire nouă The New Media Monopoly 
[15]. Astfel, în prefaţa la ediţia a cincea din 1997, el nota: „În ultimii cinci ani, un 
număr tot mai mic de corporaţii industriale mari din ţară au dobândit puterea 
asupra comunicării publice, inclusiv dreptul de proprietate asupra ştirilor, în 
raport cu ceea ce a dispus orice întreprindere privată din istoria lumii” [15:ix]. 
În sprijinul acestei afirmaţii el a adus următoarele argumente statistice. Dacă 
în 1984 existau 50 de corporaţii media, atunci în 1987 au rămas 26, în 1990 
– 23, în 1993 – 20, în 1996 – 12. În numărul celor mai importante corporaţii 
internaţionale Bagdikian a inclus Time Warner, Disney, Viacom, News Corpora-
tion Limited (Murdoch), Sony, Telecomunication Inc., Seagram (tv, filme, cablu, 
cărţi, muzică), Westinghouse, Gannet, General Electric, Thomson din Canada şi 
Bertelsmann din Germania [15:xiii]. 

Acest proces nu s-a oprit în 1997, ci continuat şi în următoarele decenii. 
Jonathan Hardy ilustrează dinamica respectivă cu o listă de cazuri relevante de 
concentrare a instituţiilor media atât pe orizontală, cât şi pe verticală. O prelu-
ăm, actualizând informaţia prezentată de Hardy:

1985 – News Corporation a lui Murdoch cumpără compania Twentieth Cen-
tury Fox;

1986 – Matsushita (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., din 2008 – Pa-
nasonic Corporation – c.m.) a achiziţionat RCA (Radio Corporation of America – 
companie americană de media ce a existat între anii 1919-1986, în cadrul căreia 
în 1926 a fost instituită prima reţea comercială de radio – NBC-National Broad-
casting Company);

1989 – Sony a preluat Columbia Pictures Industries Inc., parte a Columbia 
TriStar Motion Picture Group;

1990 – a avut loc asocierea Time şi Warner;
1991 – Matsushita a cumpărat MCA (Music Corporation of America);
1994 – Viacom a procurat companiile Paramount şi Blockbuster;
1995 – Westinghouse a achiziţionat reţeaua de radio şi tv Columbia Broad-

casting System (CBS);
1995 – compania Walt Disney Pictures a preluat American Broadcasting 

Company (ABC)/Capital Cities; 
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1995 – Corporaţia canadiană Seagram (din 2001 în posesia Koka-Kola) a 
achiziţionat Universal Pictures şi a creat Universal Music Group care în 2000 fu-
zionează cu Vivendi. Ulterior, corporaţia a preluat PolyGram şi Deutsche Gram-
mophon;

1996 – Time Warner a achiziţionat Turner Broadcasting; 
1998 – Compania americană de telecomunicaţii AT&T a cumpărat reţeaua 

tv prin cablu Liberty;
1999 – Viacom s-a asociat cu reţeaua de radio şi televiziune americană Co-

lumbia Broadcasting System (CBS);
2000 – Vivendi a cumpărat compania canadiană Seagram; 
2000 – America On-line a achiziţionat Time Warner; 
2003 – News Corporation a preluat Hughes Electronics (tv directă)(satelit 

SUA/satelit tv globală);
2003 – Sony Music Entertainment s-a asociat cu Bertelsmann Entertainment, 

formând Sony BMG Music Entertainment (în 2008, Sony a renunţat la colabora-
rea cu Bertelsmann şi a devenit unicul proprietar al Sony Music Entertainment); 

2003 – General Electric (NBC) a cumpărat compania Vivendi Universal En-
tertainment;

2005 – News Corporation a achiziţionat reţeaua de socializare MySpace;
2006 – Compania Google a achiziţionat compania YouTube;
2006 – compania Walt Disney Pictures a cumpărat studioul de animaţie Pi-

xar [147:178-179].
În rezultatul evoluţiilor remarcate de pe piaţa mediatică, numărul de mono-

poluri de talie mondială a variat de la o perioadă la alta. Astfel, în 2000, potrivit 
unor experţi, în lume existau 10 corporaţii mondiale ce dispuneau de televiziuni, 
dintre care şapte – americane. Cercetătorul italian Alessandro Volpi a înscris în 
lista lor Time Warner, Disney, Hughes, Viacom, Discovery, Tc 1, NBC, New Corpo-
ration a lui Murdoch, două europene – BBC şi Canal+ [373:120]. Alte surse indică 
existenţa a şase corporaţii media către anul 2000 [384]. În 2004, Bagdikian a 
constatat supremaţia mondială a cinci mari companii media [15:29], iar în 2012, 
alţi experţi în televiziunea globală au relevat dominaţia a patru conglomerate 
mediatice: Time Warner, News Corporation, Disney şi Bertelsmann [131:205]. 
Curba descendentă a numărului de corporaţii media din ultimele două decenii 
denotă restrângerea ofertelor media, standardizarea informaţiei difuzate, redu-
cerea capacităţii oamenilor de a-şi alege sursa de informare, o anume uniformi-
zare a contenturilor şi formatelor producţiei media. 

Concerne globale de comunicare media. Corporaţia americană Time War-
ner Inc. este lider pe piaţa mediatică mondială. Ea îşi are origine în 1922, când 
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Henry Robinson Luce a fondat compania Time Inc., specializată în editarea de 
reviste (în acel an a fost lansat magazinul Time, iar ulterior revistele Life, Fortune 
şi Sport Illustrated [210:154]. În 1989, Time Inc. a fost comasată cu altă entitate 
mediatică americană – Warner Communications (istoria acesteia a început în 
1923, când a fost creat studioul de producere a filmelor Warner Bros. Pictures 
Inc.), fondându-se, astfel, corporaţia Time Warner Inc. În 1996, Time Warner a 
achiziţionat compania Turner Entertainment, proprietarul televiziunii globale 
CNN, precum şi al Home Box Office – HBO, The Cartoon Network etc.) [215:179]. 
Următorul jalon în parcursul ei pe piaţa mediatică a fost atestat în ianuarie 2000, 
când Time Warner a fuzionat cu providerul principal de internet America On-line 
(AOL). În rezultat, în 2001 a fost creat conglomeratul multimedia AOL-Time War-
ner Inc. [55:395;135:298]. Colosul mediatic de referinţă în următoarea perioadă 
a fost reorganizat prin separare. Iniţial, autonomie a obţinut AOL (2003), iar mai 
apoi – Time Inc. (separarea juridică şi structurală s-a încheiat în 2014) [313].

Corporaţia Time Warner, potrivit Raportului anual 2014 publicat pe site-ul 
instituţional, îşi desfăşoară activitatea pe trei segmente principale, şi anume:

Turner Broadcasting System, Inc. (Turner) deţine şi operează portofoliul in-
tern şi internaţional de reţele de televiziune şi proprietăţile aferente care oferă 
divertisment, sport, programe pentru copii, programe de ştiri tv şi platforme 
digitale pentru consumatorii din întreaga lume. Turner cuprinde peste 165 de 
canale la nivel global, inclusiv din SUA. Cele de brand sunt TNT, TBS, Adult Swim, 
truTV, Turner Classic Movies, Turner Sport, Cartoon Network, Boomerang, CNN şi 
HLN. Portofoliul Turner vizează consumatorii din peste 200 de ţări.

Produsele Turner sunt distribuite prin cablu şi satelit. Ele sunt disponibi-
le pentru abonaţi pentru vizualizare la televizor în regim streaming on-line, pe 
dispozitivele mobile şi la cerere la televiziunea digitală. Audienţa, per ansam-
blu, din anul 2014 a programelor Turner a constituit doar în SUA aproximativ 87 
de milioane de gospodării. Turner continuă să-şi consolideze poziţiile pe plan 
internaţional, inclusiv în domeniul ştiri şi divertisment. Site-urile respective ale 
entităţii (nda.com, tntdrama.com, tbs.com, adultswim.com şi cartoonnetwork.
com etc.) au adunat lunar, în anul 2014, câte 124 de milioane de vizitatori din 
întreaga lume.

Home Box Office (HBO) îşi are originea în compania Sterling Information 
Services, fondată în 1965 de către Charles Dolan, care a iniţiat construcţia unei 
reţele de cablu în New York. În 1971, Dolan a lansat ideea The Green Channel, 
specializat în programe de agrement. În cele din urmă, canalul a fost denu-
mit HBO şi a fost inaugurat în 1972. Actualmente, Home Box Office difuzează 
prin două reţele de televiziune prin cablu şi satelit (HBO şi Cinemax) servicii de 
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televiziune cu plată premium pe plan intern şi internaţional. De regulă, sunt 
difuzate seriale televizuale şi alte producţii cinematografice, cum ar fi Game 
of Thrones, Girls, Silicon Valley, True Detective sau VEEP, marca Warner Bros, 
Twentieth Century Fox, Universal Pictures şi Summit Entertainment, precum şi 
programe muzicale, sportive (în special, boxul). Abonaţii din SUA dispun de opt 
canale HBO. 

Din 1991, Home Box Office are prezenţe în peste 60 de ţări din America La-
tină, Asia şi Europa. HBO, totodată, dispune de licenţe pentru televiziunea prin 
cablu în peste 150 de ţări, precum şi de un şir de servicii regionale: HBO Nor-
dic, adresat ţărilor scandinave, HBO Asia, Sky Atlantic (Marea Britanie, Austria, 
Elveţia, Germania, Irlanda, Italia), HBO Europa, destinat Poloniei, Cehiei, Slova-
ciei, Ungariei, României, Bulgariei, Sloveniei, Kosovo, Bosniei şi Herţegovinei, 
Croaţiei, Moldovei, Macedoniei, Muntenegru şi Serbiei. Din ianuarie 2015, Home 
Box Office a putut fi accesat în China. Abonaţii din aceste ţări pot urmări HBO, 
HBO Hits, HBO Family, HBO Signature, HBO On Demand şi HBO HD.

Warner Bros. Entertainment Inc. sau, rezumativ, Warner Bros. este cel mai 
mare studio de televiziune şi de film din lume. Afacerile lui ţin de producţia, 
distribuţia şi licenţierea de programe de televiziune, filme artistice şi jocuri vi-
deo. Warner Bros. a fost cel mai important producător de serii pentru orele de 
vârf (prime time) în 11 din ultimele 12 sezoane de televiziune. Potrivit raportu-
lui anual, pentru sezonul 2014/2015 Warner Bros. a produs peste 60 de seriale 
de televiziune răspândite în SUA şi multe ţări ale lumii. Warner Bros. dispune 
de o reţea globală din 16 firme. Filmoteca Warner Bros. este formată din mai 
mult de 75000 de ore de programe, inclusiv peste 7000 de filme de lung metraj 
şi 5000 de programe de televiziune compuse din zeci de mii de episoade indi-
viduale. Brandurile promovate de Warner Bros. includ asemenea personaje ca 
Batman, Flash, Green Arrow, Superman şi Wonder Woman, precum şi Harry 
Potter, Bugs Bunny, Scooby Doo, Tom și Jerry, multe altele. Potrivit raportului 
anual 2014, Warner Bros. a anunţat lansarea, între anii 2016-2020, a trei filme 
inspirate de personajul Harry Potter.

În 2014, Warner Bros. a licenţiat mai mult de 1000 de filme de lung metraj 
şi peste 3500 de ore de programe de televiziune în mai mult de 60 de limbi 
pentru distribuitorii internaţionali în peste 175 de ţări. În 2014, Warner Bros. 
a lansat la nivel internaţional 20 de filme în limba engleză şi 29 de filme în 
limbile locale. 

Corporaţia Time Warner, în anul 2014, a generat venituri în sumă de $27,359 
miliarde (faţă de $26,461 miliarde în 2013 şi $25,325 miliarde în 2012). La 31 de-
cembrie 2014, ea a avut un total de aproximativ 25600 de angajaţi [313].
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Un alt lider pe piaţa mediatică mondială este WALT DISNEY COMPANY 
(Disney). Potrivit cercetătorului Thomas L. McPhail, entitatea de referinţă ocupă, 
după Time Warner Inc., locul al doilea în lume cu venituri anuale totale de peste 
$40 de miliarde în ultimul timp (în 2014, acestea au constituit 48,8 miliarde, în 
2013 – 45, în 2012 – 42, în 2011 – 40 şi în 2010 – 38 de miliarde – [309:25]), in-
clusiv la capitolul Media Networks – peste 21 de miliarde în anul 2014, peste 20 
de miliarde în 2013 şi peste 19 miliarde în 2012 [309:32]. 

Compania a fost fondată în 1923 de fraţii Roy şi Walt Disney. Iniţial, ea a fost 
denumită Disney Brothers Cartoon Studio, iar mai târziu – The Walt Disney Stu-
dio şi din 1971 – The Walt Disney Company. Renumele mondial compania a că-
pătat cu brandurile Mickey Mouse (lansat în 1930), Donald Ducke (prima apariţie 
a acestui personaj a avut loc în 1934), Sinderella şi Snow White (1937), dar şi 
datorită unei largi reţele de parcuri de divertisment Disneyland cu infrastructura 
respectivă (primul a fost inaugurat în California în 1955) [309:8-12].

În prezent, în sfera de interese ale Disney intră cinematografia, televiziunea, 
presa scrisă, dar şi petrolul, asigurările, baseball şi hockey [15:xxv]. Conform ra-
portului anual 2014, Walt Disney Company, împreună cu filialele sale, a constitu-
it o companie în cinci segmente de afaceri: Media Networks, Parcuri şi staţiuni, 
Studio Entertainment, produse de consum şi interactive (jocuri). Disney dispune 
(datele din 2010) de peste 30 de mari proprietăţi, inclusiv din domeniul media 
şi divertisment:

ABC Television Network;1. 
Disney Marvell Entertainment2.  (Buena Vista International din 2007) ce 

include un şir de studiouri de film – Walt Disney Pictures, Touchstone pictures şi 
Marvel Pictures;

Disney Interactive Media Group3.  (PC, telefoane mobile, jocuri video);
Walt Disney Music Company; 4. 
Disney Theatrical Productions5.  (Broadway musicals);
Walt Disney Internet Group;6. 
Walt Disney Television International7.  [210:158].

Componenta media a companiei este reprezentată de Media Networks ce 
include televiziuni, posturi de radio, presă scrisă tradiţională şi media digitală. 
Entitatea respectivă a fost instituţionalizată, în mod distinct, în 2004 şi cuprinde, 
potrivit site-ului instituţional (www.thewaltdisneycompany.com), următoarele 
diviziuni: ABC Television Group, formată din American Broadcasting Company 
(ABC) – una dintre cele mai populare reţele de televiziuni generalistă din SUA, 
Disney Channel – canal de programe pentru copii, ABC Family – reţea specia-
lizată de televiziune prin cablu (din 2016, acest canal, redenumit în Freeform, 
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a fost reconfigurat tematic şi este adresat categoriei de vârstă 14-34 de ani) şi 
Disney Junior Network (creat pe baza SOAPnet – canal prin cablu specializat în 
reluarea celor mai populare filme şi programe de televiziune difuzate până pe 
31 decembrie 2013). Compania dispune de două reţele de televiziune adresate 
auditoriului din India (Hungama şi UTV Networks) [309:4]. 

ABC News, ca subdiviziune a ABC Television Group, constituie un serviciu 
de televiziune format din trei canale prin satelit şi prin cablu ce oferă 24/24 ştiri 
americane preluate de la ABC, NBC, PBS şi MSNBC. Aceste programe sunt adre-
sate atât americanilor de peste hotare, cât şi publicului din străinătate. Reţeaua 
este disponibilă pe cablu digital şi satelit în Europa, Asia de Nord-Est şi Orien-
tul Mijlociu, precum şi on-line pe site-ul ABC News. În Regatul Unit, ABC World 
News Tonight este difuzat zilnic la 01:30, ora locală, de pe BBC News Channel. 
Emisiunile nocturne de ştiri sunt preluate, de asemenea, în Australia şi Noua 
Zeelandă.

Entertainment and Sports Programming Network (ESPN), altă subdiviziune 
a ABC Television Group, este specializată în transmisiuni radio şi tv sportive. Ea 
este formată din opt reţele de televiziune din SUA, ESPN International (48 de 
reţele tv şi radio), ESPN Audio, ESPN.com, alte platforme multimedia. În 2014, 
ESPN a lansat o nouă reţea, SEC, cu o audienţa estimativă de 70 de milioane 
de case. Potrivit site-ului instituţional, ESPN este lider multinaţional de divertis-
ment sportiv [309:2].

Disney Cinemagic constituie canalul  destinat rulării filmului produs de Disney. 
Acest canal acoperă, în afară de SUA, Franţa, Germania, Italia, Irlanda, Polonia, 
Portugalia, Spania, Marea Britanie, Rusia, România, Serbia, Georgia, Kazahstan. 
El face parte din grupul Disney Channels Worldwide care oferă un portofoliu de 
filme pentru copii, de familie şi divertisment disponibil în 165 de ţări şi teritorii, 
în 34 de limbi [309:3]. Brandurile lui sunt Disney Channel, Disney Junior, Disney 
XD, Disney Cinemagic, Seven TV, Das Vierte (în Germania) şi Radio Disney [309:4]. 
Strategia multiplatformă a grupului include abonament video-on-demand şi site-
uri în bandă largă DisneyXD.com, DisneyJunior.com, DisneyChannel.com şi Ra-
dioDisney.com. Conţinutul Disney Channel este distribuit radiodifuzorilor de pe 
tot globul la fel prin cablu, prin satelit şi canale de televiziune digitale terestre, 
precum şi în parteneriat strategic cu Disney Media Distribution. În 2014 a fost 
lansată pregătirea primei producţii în limba română, intitulată „I ♥  Violetta/I Love 
Violetta” [64]. Disney Channels Worldwide dispune de o audienţă estimativă de 
peste 600 de milioane de telespectatori din întreaga lume. 

Compania Disney, de asemenea, editează ziare, reviste, dispune de edituri 
de carte printată şi pe suport digital (Disney Editions, Disney Hyperion, Hyperion 
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Books for Children, Marvel Press, Disney Libros în Spania, Disney Libri în Italia 
etc.). Ea este un mare producător de filme, dispunând de nouă studiouri de filme 
artistice şi de animaţie, inclusiv Walt Disney Animatioin Studios, Pixar, Marvel 
Studios, Touchstone Pictures. Walt Disney Music Company, fondată în 1949, cu-
prinde numeroase case de muzică. Compania are o prezenţă constantă în spaţiul 
virtual prin Walt Disney Internet Group.

Cea de-a treia entitate mondială în domeniul media a fost, între anii 1979-
2013, compania NEWS CORPORATION, iar din 2013 – tandemul compus din com-
paniile NEWS CORP (logo-ul căreia, de altfel, reprezintă denumirea scrisă de mâna 
lui Rupert Murdoch) şi compania 21ST CENTURY FOx (denumirea actualizată a 
studioului 20th Century Fox, achiziţionat de Murdoch în 1981). Separarea NEWS 
CORPORATION a fost determinată de un scandal de proporţii survenit în 2011. 
Atunci, potrivit Enciclopediei Wikipedia, s-a constatat că jurnaliştii de la tabloidul 
lui Murdoch News of the World au interceptat convorbirile telefonice ale mai mul-
tor politicieni şi vedete din lumea muzicii şi filmului. Drept consecinţă, NEWS COR-
PORATION a fost supusă restructurării. Deşi juridic noile companii NEWS CORP. şi 
21ST CENTURY FOX sunt independente, de facto, susţin observatorii, ele continuă 
să fie percepute drept o singură corporaţie multinaţională media. 

Fondatorul şi top managerul ei (şi după separare) a fost australianul Rupert 
Murdoch. Considerat în prezent unul dintre mogulii mondiali media, el şi-a în-
ceput cariera în câmpul comunicării mediatice în 1952, când a preluat afacerea 
tatălui său, compania News Limited creată în 1923 [233]. Din anii 60, Murdoch 
depăşeşte hotarele Australiei şi îşi dezvoltă afacerea la scară mondială. Prima lui 
achiziţie în acest sens a fost tabloidul britanic News of the World (1969). Apoi au 
urmat ziarul american New York Post (1976), cotidienele britanice The Times şi 
The Sunday Times (1981), grupul american de televiziune Metromedia (1985), 
cunoscut din 1987 ca Fox Broadcasting Company, a patra ca pondere companie 
tv în SUA, peste 60 la sută din acţiunile reţelei asiatice de televiziune Star TV 
(1993), peste 30 la sută din acţiunile grupului american DirecTV (2003), reţeaua 
socială MySpace (2005), alte proprietăţi în varii sectoare media tradiţionale şi 
digitale în Australia, SUA, Marea Britanie, Germania, România, Serbia, Rusia, 
Georgia şi alte părţi ale lumii [126:292; 273]. Corporaţia Murdoch se asociază în 
prezent cu brandurile studioului XXI Century FOX, ziarelor The Wall Street Jour-
nal, The Times, New York Post, casei editoriale HarperCollins, reţelei britanice de 
televiziune British Sky Broadcasting şi a celei germane Sky Deutschland, precum 
şi Dow Jones & Company, achiziţionată în 2007 [45:12; 135:295-297].

Actualmente, NEWS CORP. administrează toate afacerile ce ţin de sfera 
presei scrise şi activitatea editorială. Ea înglobează compania News Limited ce 
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are în tutelă circa 100 de titluri de ziare şi reviste din Australia, Fiji, Papua Noua 
Guineea. SegmenteLE speciale ale NEWS CORP. sunt formate din publicaţiile pe-
riodice naţionale şi locale din Marea Britanie şi SUA, Canada şi Rusia. În structura 
acestei entităţi se înscriu, de asemenea, casa editorială HarperCollins cu filialele 
ei din Marea Britanie, India, Noua Zeelandă, editurile specializate în literatura 
religioasă Zondervan şi Inspirio. HarperCollins este primul editor ce a digitizat 
conţinutul său şi a creat un depozit digital la nivel mondial [232].

Storyful reprezintă diviziunea NEWS CORP. ce selectează şi diseminează 
informaţia relevantă de pe social media. Serviciul respectiv, cu sediul la Du-
blin, Irlanda, a fost fondat de fostul corespondent Mark Little în 2010 şi a fost 
achiziţionat de NEWS CORP. în decembrie 2013. Compania mai dispune de bi-
rouri la New York şi Hong Kong, acoperind întregul glob în regim 24/7. Produsele 
selectate sunt plasate pe site-ul instituţional.

21ST CENTURY FOX încorporează un set de servicii ramificate de televizi-
une. Astfel, grupul NEWS CORP. Europe cuprinde reţele tv şi radio în Bulgaria 
(bTV), România (B1TV), Serbia (Fox Televija), Turcia (Fox Turkey), Georgia (Imedi 
Media Holding), Israel (Israel 10), Letonia (LNT, TV5Riga), Italia (Cielo). Fox Inter-
national Channels, reţeaua de televiziune prin cablu, are antene în peste 30 de 
ţări din Europa şi America Latină, iar cea prin satelit – în nouă. Reţeaua asiatică 
Star TV, acţionarul căruia este 21ST CENTURY FOX, are un bazin de audienţă de 
circa 300 de milioane de oameni. Compania cuprinde, de asemenea, circa 20 de 
studiouri cinematografice din Australia, SUA, Franţa, Noua Zeelandă, India. Ea 
administrează şi News Digital Media.

Dow Jones&Company este un furnizor global de ştiri şi informaţii de afa-
ceri către ziare, reviste, radio şi tv, site-uri web, buletine informative, baze de 
date etc. în peste 50 de ţări. Conţinuturile sunt difuzate în 28 de limbi. Brandu-
rile Dow Jones&Company sunt Barron, MarketWatch, Factiva, Dow Jones Risk& 
Compliance, Dow Jones VentureSource, All Things Digital [232].

Potrivit raportului anual 2015, veniturile companiei au constituit $8,6 mili-
arde, inclusiv $5,7 miliarde au fost generate de serviciile de ştiri [232]. 

BERTELSMANN SE&Co. reprezintă cea de-a patra corporaţie media de ta-
lie mondială. Tradiţiile ei, potrivit site-ului instituţional, pornesc din anul 1835. 
Atunci, Carl Bertelsmann (1791-1850) a fondat la Gütersloh, Germania, com-
pania Bertelsmann Verlag, specializată iniţial în editarea de carte de factură 
religioasă, iar mai apoi şi a cotidianului evanghelic Evangelisches Monatsblatt 
din Westfalia. În 1851, editura, condusă deja de Heinrich, fiul lui Carl Bertels-
mann, a început să publice romane. Ulterior, sferele ei de interese au cuprins 
presa periodică. În anii celui de-al Doilea Război Mondial, potrivit unor sur-
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se, compania a colaborat cu regimul nazist. În perioada postbelică (1947), ea, 
după o pauză, a fost refondată de Reinhard Mohn, a cincea generaţie a familiei 
Bertelsmann. 

Statutul actual de societate pe acţiuni Bertelsmann l-a obţinut în 2002. De 
atunci, ea a devenit cea mai mare companie media europeană şi una dintre cele 
mai puternice corporaţii media din lume. Ea are prezenţe media (tv, radio, edi-
turi, agenţii de publicitate, internet) în 63 de ţări [147:190]. În 2014, compania a 
raportat un venit consolidat de €16,7 miliarde. Diviziunile ei principale sunt RTL 
Group, Penguin Random House, Gruner+Jahr, Arvato, Be Printers şi BMG.

RTL Group constituie cel mai mare radiodifuzor din Europa care oferă 
conţinuturi pe toate platformele media la nivel mondial. Parte a acestei entităţi 
este societatea FremantleMedia, instituţionalizată în 2001 ca succesoare a Uni-
versum-Film AG (UFA) lansată în 1917. Fremante Media gestionează 46 de cana-
le de televiziune şi 29 de posturi de radio din nouă ţări europene şi asiatice. Ea 
produce anual 9200 de ore de programe, inclusiv spectacole de teatru, seriale, 
emisiuni de divertisment licenţiate în peste 150 de ţări. Serviciile ei de referinţă 
sunt RTL Television, Super RTL, Vox sau N-TV în Germania; M6 în Franţa; RTL 4 în 
Țările de Jos; RTL TVI în Belgia şi RTL Klub în Ungaria. 

RTL Group a scris, de asemenea, istoria radioului european (Radio Luxem-
burg cu marca RTL). Astăzi, staţiile ei de radio sunt printre cele mai populare în 
Franţa, Germania, Belgia. 

Penguin Random House, cea de-a doua diviziune a BERTELSMANN SE&Co., 
este o casă editorială de talie mondială preocupată de literatura de interes ge-
neral. Potrivit site-ului instituţional, Penguin Random House lansează anual pe 
piaţa internaţională circa 15 mii de titluri de carte noi în peste 700 de milioane 
de exemplare. Ea cuprinde 250 de edituri de pe toate continentele, inclusiv Do-
ubleday, Viking şi Alfred A. Knopf (SUA); Ebury şi Hamish Hamilton (Marea Brita-
nie); Plaza&Janes (Spania) şi Sudamericana (Argentina).

Gruner+Jahr, cea de-a treia diviziune a BERTELSMANN SE&Co., este una 
dintre cele mai mari edituri din Europa specializată în presa periodică. Ea edi-
tează circa 500 de ziare şi reviste din peste 30 de ţări. Cele mai cunoscute 
publicaţii tipărite de Gruner+Jahr sunt revista ilustrată STERN, citită în Germa-
nia de fiecare al treilea om, cea de modă BRIGITTE, răsfoită de una dintre patru 
femei, revista americană NATIONAL GEOGRAPHIC, revista internaţională de 
popularizare a ştiinţei GEO etc. Revistele tipărite de Gruner+Jahr sunt populare 
nu doar în Germania. Fiecare al doilea francez, exemplifică site-ul instituţional 
al corporaţiei, citeşte cel puţin una dintre cele 19 reviste editate de Prisma 
Media, filială franceză Gruner+Jahr.
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Casa editorială Gruner+Jahr oferă, de asemenea, şi o gamă largă de conţinut 
digital pe toate platformele populare. Toate revistele Gruner+Jahr au versiuni 
electronice, compania administrează comunităţi on-line, oferind utilizatorilor 
conţinuturi speciale şi opţiuni de interacţiune.

Gruner+Jahr deţine 59,9 la sută din acţiunile Motor Presse Stuttgart, una 
dintre cele mai mari edituri de reviste specializate din Europa. 55 la sută din 
producţia ei este realizată peste hotarele Germaniei. În anul 2012, Gruner+Jahr 
a generat venituri de €2,22 miliarde. 

Ultimele trei diviziuni ale BERTELSMANN SE&Co. (Arvato, Be Printers şi BMG 
Rights Management) sunt entităţii specializate. Arvato este un furnizor de servi-
cii outsourcing la nivel internaţional (proiecte de afaceri şi creative într-o gamă 
largă de industrii din întreaga lume legate de fabricarea şi distribuţia produselor 
tipărite şi a mediilor digitale, de gestionarea datelor, servicii financiare şi IT etc.). 
Be Printers oferă servicii poligrafice şi de comunicaţii la scară internaţională. BMG 
Rights Management este specializată pe gestionarea drepturilor muzicale. 

Media globală. Globalizarea comunicării internaţionale declanşată sub 
incidenţa procesului de concentrare a mediilor de informare şi-a găsit expresie 
pregnantă în apariţia şi dezvoltarea mediilor globale. Ele, până la apariţia inter-
netului, s-au regăsit preponderent în domeniul televiziunii, unde, după cum am 
arătat în Capitolul  VII, au fost create o serie de servicii televizuale internaţionale, 
multinaţionale/transnaţionale regionalizate, dar şi globale. Ultimele au fost con-
cepute ca afaceri private şi au fost adresate lumii întregi. Cele mai reprezentative 
servicii televizuale globale sunt CNN, MTV, Bloomberg, CNBC.

CNN (Cable News Network), fondat de Ted Turner în 1980 în Atlanta, SUA 
[119:7], a reprezentat primul demers televizual global privat. El a constituit, de 
asemenea, şi prima iniţiativă mondială de a institui un canal în exclusivitate de 
ştiri. Sloganul companiei – „Noutăţile sunt produsul principal al CNN, CNN înseam-
nă noutăţi” – a reieşit din modelul de difuzare aplicat de companie (ulterior, slo-
ganul a fost concretizat: pentru versiunea internaţională acesta a devenit „Be the 
First to Know” (A fi primul în ştiri), iar pentru cea naţională – „The most trusted 
name in news” (Cel mai de încredere nume în ştiri) [321:8]. Paradigma CNN a pre-
văzut din start emisia în regimul 24/7, prioritatea transmisiunilor în direct, reflec-
tarea exclusivă a evenimentelor, organizarea duplexurilor, programarea flexibilă 
ceea ce permite întreruperea oricărei emisiuni pentru difuzarea ştirilor urgente, 
abordarea evenimentelor din perspectiva globală [415]. În această ordine de idei 
vom relua un fapt, consemnat de Enciclopedia Wikipedia. E vorba că fondatorul 
CNN, Ted Turner, a interzis utilizarea cuvântului „foreign” (străin, alias extern) şi 
derivatele lui. Asta pentru a sublinia vocaţia globală a canalului. 
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Iniţial, CNN a difuzat, aplicând reţelele de cablu, pentru SUA. Din 1981, 
publicul american a beneficiat de cel de-al doilea canal CNN – Headline News, 
specializat în transmiterea non-stop a ştirilor-flash care serveau drept material 
factologic pentru analizele de pe canalul de bază. În 1982, CNN a început să 
fie captat în Japonia şi Australia. Din 1984 este recepţionat în Europa. În 1985, 
odată cu aplicarea satelitului, a luat naştere CNN International. Către anul 1990, 
canalul era accesibil în 100 de ţări din Europa, Asia, Orientul Mijlociu şi Asia de 
Sud-Est [321:6; 125:116-117]. 

Internaţionalizarea ştirilor, în viziunea mai multor cercetători, a constitu-
it performanţa CNN. În atare mod, canalul a oferit oamenilor din ţări diferite 
posibilitatea de a afla ce se întâmplă în lume. CNN primul a realizat, după anul 
1958, transmisiuni în direct din Cuba (1982). El a transmis în direct dezastrul cu 
Challenger în 1986, iar în 1989 – revolta din China etc. Ora de vârf a CNN l-a con-
stituit războiul din Golf (1990-1991). Potrivit jurnalistului britanic Mark Tungate, 
reportajele lui Peter Arnett din balconul hotelului din Bagdad au făcut înconjurul 
lumii. Succesele CNN în reflectarea acestui război au determinat revista Time 
să-l declare pe Turner Omul anului [321:7]. 

În 1987, CNN a iniţiat proiectul „World Report” (Reportajul internaţional). 
Acesta a implicat în transmisiunile CNN orice companie de televiziune din lume 
pentru a prezenta noutăţile din ţara de origine [371]. În primii 10 ani de realizare 
a acestui proiect, potrivit datelor cercetătoarei din Rusia Victoria Orlova, la el au 
participat peste 200 de servicii de televiziune din 160 de ţări, reflectând peste 20 
de mii de evenimente [415]. 

Din anul 1995, CNN şi-a consolidat prezenţele în Asia Pacifică, creându-şi un 
centru de producţie în Hong Kong. Vocaţia sa globală CNN a valorificat-o, de ase-
menea, lansând în acel an pagina web – pe atunci unicul site ce furniza în regim 
non-stop material video, audio, textual, foto. Ulterior, numărul de site-uri a atins 
cifra de 12, inclusiv specializate în sport şi finanţe [321:13]. 

În 1997, CNN a fost prima companie americană ce şi-a deschis oficiul în 
Cuba cu care atunci SUA nu avea relaţii diplomatice (le-a restabilit în 2014). Tot 
in 1997 a fost lansat serviciul CNN en Espanol pentru piaţa hispano-americană, 
iar în 1999 – CNN Turk. CNN internațional a asigurat programarea regională pen-
tru cinci bazine de audienţă – Europa, Asia Pacifică, Asia Meridională, America 
Latină şi America de Nord. Spre finele carierei lui Ted Turner, sub umbrela CNN 
funcţionau 11 reţele diverse [321:7].

În anul fondării, 1980, CNN dispunea de 25 de oficii/birouri locale cu un 
bazin potenţial de beneficiari de 1,7 milioane de familii [321:4]. În primul de-
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ceniu al secolului în curs, CNN avea deja 10 birouri interne şi 27 – în lume, 
4000 de abonaţi instituţionalizaţi, 800 de televiziuni şi 1600 de posturi afiliate 
[123:6]. CNN era captat în 150 de milioane de gospodarii din 212 de ţări şi 
teritorii [210:157]. Audienta totală a tuturor serviciilor CNN s-a extins până la 
un miliard de oameni [321:4]. În cartierul general al CNN din Atlanta lucrează 
jurnalişti care provin din 30 de ţări. La scară mondială, CNN are patru mii de 
angajaţi şi 39 de sedii. 

În 1996, compania Turner Broadcasting a trecut în proprietatea Time War-
ner. [321:4]. Către acea perioadă, CNN a pierdut monopolul absolut pe piaţa 
mondială de ştiri televizuale. Ea a fost nevoită să intre în competiţie cu o se-
rie de servicii internaţionale, multinaţionale sau transregionale de televiziune, 
cum sunt ВВС World, Euronews, Sky News, Al-Jazeera etc. Oricum, brandul 
CNN a rămas să fie cel mai puternic pe piaţa mediatică globală. Ca si BBC World, 
scrie Mark Tungate, CNN International a făcut mult pentru „desnaţionalizarea” 
propriei identităţi de marcă. Totuşi, această deznaţionalizare a purtat un ca-
racter particular. Chris Cramer, preşedintele CNN International, l-a formulat 
astfel: „Noi suntem un canal tv din Atlanta care depunem efort să fim un canal 
internaţional, însă un canal internaţional care îşi are sediul în Atlanta: aceasta 
e o distincţie semnificativă” [apud: 321:9]. Cramer era sigur că anume aşa şi 
s-a întâmplat. Opinia lui este împărtăşită de mai mulţi cercetători.

Sociologul italian Patrizia Laurano relevă că activitatea CNN a avut cel 
puţin trei efecte: 1. a determinat agenda-setting a evenimentelor globale; 2. 
a anticipat desconspirând un şir de decizii ale guvernanţilor şi 3. a accelerat 
acţiunile politicienilor [179:65]. Profesorul britanic Daya Thussu vorbeşte des-
pre „CNNization” (CNN-tizarea) noutăţilor tv. Potrivit ei, CNN şi BBC au deter-
minat agendele pieţelor mondiale de ştiri, iar actorii media regionali, mai mici, 
au urmat modelele de producţie CNN [apud: 307:344]. Simon Cottle estimează 
că CNN transmite scene şi reportaje de ştiri despre suferinţele umane produse 
pe glob, solicitând „schimbări deosebit de punctuale în politica externă” şi „sti-
mulează impulsul pentru intervenţii umanitare”. Astfel, concluzionează el, CNN 
mobilizează „sentimente, simpatii şi forme umane de răspuns” [307:348]. 

Music Television (MTV), un alt serviciu mondial de televiziune specializat, a 
fost lansat pe 1 august 1981. La începuturi, MTV a fost parte componentă a War-
ner Amex Satellite Entertainment Company (WASEC) preocupată de retransmi-
terea prin cablu a programelor muzicale. Unul dintre fondatori, Mike Nesmith, 
membru al grupului pop-rock Monkees, a făcut ca prioritatea iniţială a canalului 
să fie promovarea muzicii rock. În 1984, MTV Network devine o societate cu 
capital difuz, pachetul de control fiind în mâinile WASEC [321:37]. Actualmente, 
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MTV face parte din industria muzicală internaţională. Cei mai importanţi actanţi 
ai ei sunt: 

Universal Music Group (Franţa), ce are în origine compania PolyGram Re-
cords, în formatul actual este fondată în 1998. Entitatea dispune de reprezentanţe 
în 77 de ţări, deţine 25% din piaţa muzicală mondială, dispune de cea mai mare 
editură muzicală Universal Music Publishing Group, site-ul musical www.vevo.
com. Rammstein, ABBA, Eminem, Lady Gaga, Aerosmith sunt câteva nume de 
referinţă de interpreţi şi grupuri ale acestei companii. 

Sony Music Entertainment (Japonia), a doua ca pondere casă de muzică din 
lume, a fost fondată în 1988 în baza unei companii americane de profil. Are 44 
de reprezentanţe în străinătate şi controlează 25 la sută din piaţa muzicală mon-
dială. Interpreţii şi grupurile ei de referinţă sunt Ozzy Osbourne, the Fabulous 
Thunderbirds, Electric Light Orchestra, Joan Jett, Barbara Streisand.

Warner Music Group (SUA), fondat în 1958, este succesorul Warner Bros 
Records. Denumirea actuală e din 1971. În 2004 s-a desprins de concernul Time 
Warner şi astăzi există ca entitate independentă. Ocupă locul al treilea pe piaţa 
mondială. Casa de muzica respectivă colaborează, în special, cu interpreţii şi gru-
purile Enya, Madonna, Eric Klapton, Led Zeppelin, Metallica.

Electric and Music Industries Group (EMI) (Marea Britanie) a fost fonda-
tă în 1931. Compania deţine 10% din piaţa muzicală mondială. Ea îşi distribuie 
producţia în peste 50 de ţări. Interpreţii şi grupurile de top ale companiei sunt 
Robbie Williams, Queen, Pink Floyd, Roxette [210:232-234].

MTV este unicul brand global în câmpul televiziunii muzicale. În 2003, son-
dajul Interbrand a poziţionat MTV pe locul 46 dintr-o sută de branduri mondiale. 
Valoarea acestui brand a fost estimată la peste 6,28 miliarde de dolari. În pre-
zent, el ajunge în casele a 400 de milioane de familii din 166 de ţări [321:33].

MTV, în ultimele decenii, şi-a diversificat conţinuturile. Dacă în debut erau 
rulate doar clipuri muzicale, în prezent, pe lângă muzică sunt difuzate filme, con-
certe live, emisiuni de modă, programe distractive. MTV este considerată de unii 
cercetători drept un fenomen cultural unic, iar de alţii – o platformă de expan-
siune americană.

Următorii actori ai mediilor globale sunt specializaţi în domeniul financiar-ban-
car. E vorba de reţelele de televiziune CNBC şi BLOOMBERG. Audienţa lor cuprinde 
profesioniştii în materie de finanţe, bănci, alte sectoare ale economiei mondiale, 
dar şi simplii posesori de acţiuni ale diferitelor companii. Scopul lor constă în furni-
zarea de informaţii privind situaţia la zi şi evoluţiile de pe pieţele financiar-bancare 
şi valutare, reflectarea celor mai importante evenimente din lumea afacerilor, pre-
cum şi activitatea organizaţiilor internaţionale şi naţionale economice.
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CNBC (Consumer News and Business Channel), potrivit site-ului 
instituţional, fondat în anul 1989 sub auspiciul General Electric, a fost tratat, 
iniţial, cu suspiciuni, ziarul USA Today calificându-l drept o „imitaţie nereuşită 
a CNN” [apud:415]. În faza de debut, auditoriul lui a fost alcătuit din 13 mili-
oane de gospodării. În scurt timp, canalul respectiv însă a avut o dezvoltare 
internaţională impresionantă.

CNBC, pe lângă canalul mondial cu sediul în Englewood Cliffs, mai cuprin-
de o reţea ramificată de servicii de televiziune (CNBC în SUA, CNBC în Asia Pa-
cific, CNBC în Europa, Orientul Mijlociu şi Africa, CNBC Mondială şi CNBC HD). 
Canalul CNBC Asia-Pacific include CNBC Asia, CNBC-TV18 (India), Nikkei-CNBC 
(Japonia) şi SBS-CNBC (Coreea de Sud). Aceste servicii de televiziune sunt dis-
ponibile în mai mult de 20 de ţări din întreaga regiune Asia-Pacific. CNBC are, 
de asemenea, o colaborare cu China Central Television (CCTV). CNBC, din start, 
a furnizat informaţii de afaceri în regim non-stop. Ele au fost livrate de birou-
rile sale de la Londra şi Singapore, fiind distribuite către studiourile din Hong 
Kong, Bangkok, Taipei, Sydney, Shanghai, Tokyo şi 25 de oraşe europene.

CNBC este lider în ştirile de afaceri pentru regiunea pan-EMEA (abrevierea 
engleză de la denumirea zonelor de acoperire – Europe, the Middle East and 
Africa). CNBC oferă în timp real liderilor de afaceri, investitorilor şi industriei 
servicii financiare. Este disponibil în Europa prin intermediul satelitului Astra 
1D/E şi pe platformele de cablu digital pentru mai mult de 130 de milioane de 
gospodării. Canalul este disponibil în majoritatea hotelurilor de patru şi cinci 
stele şi în peste 1400 de bănci şi instituţii financiare. Canalele CNBC sunt distri-
buite prin reţele de difuzare terestre, satelit, cablu, precum şi prin intermediul 
platformelor digitale. 

Actualmente CNBC, potrivit ultimelor date prezentate de site-ul 
instituţional, oferă în timp real informaţii economice la aproximativ 371 de 
milioane de case din întreaga lume, inclusiv mai mult de 100 de milioane gos-
podării din Statele Unite şi Canada. El, totodată, actualizează ştirile de afaceri 
pentru 400 de milioane de gospodării din China.

Compania BLOOMBERG, fondată în 1981 de către Michael Bloomberg, 
primar al New York-ului între anii 2001-2014, constituie o construcţie ramifica-
tă în care se regăsesc o varietate largă de platforme mediatice. Compania este 
prezentă în 126 de ţări cel puţin cu o platformă media. În primul rând e vorba 
de agenţia de ştiri Bloomberg News, creată în 1990. Ea dispune de circa 90 de 
birouri în care activează 1200 de reporteri. Agenţia furnizează informaţii celor 
mai importante publicaţii din lume. La terminalele Bloomberg sunt conectaţi 
250 de mii de abonaţi profesionişti în domeniul businessului [321:237]. 
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Serviciul de televiziune Bloomberg TV a fost inaugurat în 1994. El cuprin-
de un set de canale regionale (Bloomberg Television – SUA, Bloomberg – Asia-
Pacific), dar şi canale adresate anumitor ţări (de ex., Bloomberg – Franța, Blo-
omberg – Germania, Bloomberg – Italia, Bloomberg – Japonia, Bloomberg – 
Spania, Bloomberg – Marea Britanie). Emisia este efectuată non-stop în şapte 
limbi. Programele tv de ştiri şi analize economice sunt urmărite de peste 200 
de milioane de oameni [415]. 

Bloomberg Radio dispune de 200 de antene în lumea întreagă. Postul cen-
tral este considerat Bloomberg 1130, amplasat la New York. Audienţa e de opt 
milioane de oameni.

Compania Вloomberg editează o serie de reviste profesionale, inclu-
siv Wealth Manager, adresată managerilor financiari, Markets, destinată 
experţilor în investiţii, On Investing pentru investitori, precum şi reviste spe-
cializate în Marea Britanie şi Italia. Editura Bloomberg Press este specializa-
tă în cartea pe teme economice. Serviciul Bloomberg Professional furnizează 
informaţii de afaceri băncilor centrale şi instituţiilor guvernamentale din lume, 
corporaţiilor şi serviciilor de noutăţi de la un număr important de agenţii de 
ştiri, ziare, reviste din diferite ţări ale lumii [415; 306:21].

Globalizarea media, ca fenomen derivat din procesul general de mondia-
lizare, are efecte ambivalente. Pe de o parte, fenomenul dat conduce la „com-
primarea” spaţiului informaţional planetar şi la axarea opiniei publice asupra 
oportunităţilor şi provocărilor globale. Globalizarea media generează, de aseme-
nea, surse informaţionale mondiale, modele uniformizate de instituţionalizare 
şi comportament mediatic la scara universală. Pe de altă parte, fenomenul de 
referinţă afectează, într-un fel sau altul, diversitatea mediatică globală, menţine 
şi încurajează schimbul informaţional asimetric la scară internaţională. Astfel, 
analiza efectuată în anii 90 ai secolului trecut de un şir de savanţi a relevat că cea 
mai mare parte a fluxurilor media transcontinentale provine din ţările grupului 
G7 (SUA, Canada, Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia, Japonia). Cercetăto-
rul danez Jaap van Ginneken, în acest sens, a specificat că G7, deşi cuprinde 10 
la sută din populaţia lumii, generează 90% din fluxurile transcontinentale de ştiri 
[129:49]. Americanul Ben H. Bagdikian, estimând starea respectivă a mediilor 
la scară mondială, constata că „actualele modele din lumea dezvoltată nu oferă 
confort comunicaţiilor democratice” [120:10]. Din aceste şi alte raţiuni similare, 
globalizarea media este tratată cu suficientă circumspecţie de omenire, în speci-
al, de actanţii neantrenaţi în acest proces. Reticenţa respectivă a apărut pe fun-
dalul general al mişcării antiglobaliste [274; 298] şi a generat o nouă abordare a 
„comprimării lumii” – glocalizarea.
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Glocalizarea comunicării internaționale. Glocalizarea, ca noţiune, a fost 
inspirată din expresia japoneză dochakuka. Lansată în anii 80, aceasta marca, 
iniţial, adaptarea tehnicii agricole la condiţia locală. Acest semnificat a fost 
fixat şi de ghidul în neologisme Word Spy, şi anume: „crearea de produse sau 
servicii destinate pieţei globale, dar personalizate pentru a se potrivi culturi 
locale”. Astfel, la începuturi, termenul de referinţă a fost utilizat în sfera eco-
nomică, ulterior aria de aplicare s-a extins pe contul domeniului politic, dar şi 
al celui comunicaţional. Dochakuka, în context non economic, conţine, potrivit 
unor cercetători, ideea de „a face un lucru indigen”. De aici şi expresia indige-
nizare [142], vehiculată de ştiinţele sociale din anii 80. Mai târziu, în a doua 
jumătate a anilor 90, locul lui l-a luat termenul glocalizare. 

Primul care a pus în circuitul ştiinţific conceptul şi termenul „glocalizare” 
a fost Roland Robertson (1995). Cercetătorul, pornind de la întrebările „The lo-
cal in the global? The global in the local?” (Localul în global? Globalul în local?) 
[269:28, 32], a abordat problematica mixului între global şi local. În opinia 
lui, răspunsul rezonabil la aceste întrebări poate fi unul: globalizarea înţeleasă 
drept „comprimarea lumii” implică şi localul [269:35]. Altfel spus, glocalizarea 
ar putea fi interpretată ca articularea globalului în local şi viceversa, percepe-
rea localului ca parte a fenomenului global. Conceptul privind glocalizarea a 
devenit actual odată cu intensificarea mişcărilor antiglobaliste. Robertson şi 
White, la opt ani distanţă de la lansarea noţiunii de referinţă, afirmau că în 
prezent, la început de mileniu, se atestă mai curând „epoca glocală decât cea 
globală” [132:13]. Globalizarea nu exclude glocalizarea, iar glocalizarea reven-
dică globalizarea, înţeleasă ca un cadru general de norme şi relaţii. 

Ideea privind glocalizarea a fost preluată de mai mulţi cercetători, con-
ferindu-i interpretări suplimentare. Astfel, Erik Swyngedouw, profesor la Uni-
versity of Manchester, consideră că glocalizarea se referă la anumite procese 
gemene. El face referinţă, în primul rând, la aranjamentele instituţionale de 
reglementare atât în sus, la scara supranaţională sau globală, cât şi în jos, la 
scara organismului individual sau la nivel local, urban sau regional, şi, în al doi-
lea rând, la activităţile economice şi formele/reţelele care sunt tot mai mult şi 
simultan mai localizate/regionalizate şi transnaţionalizate [apud: 2]. 

Cercetătorul italian Gian Piero Jacobelli abordează glocalizarea drept „uni-
tatea inextricabilă între globalizare şi localizare, fenomen care se regăseşte 
destul de ceţos în conceptul de globalizare” [170:160]. Aplicarea noţiunii în 
cauză este de natură oximoronă, mai susţine el, precum e şi cazul expresi-
ei lui McLuhan de „sat global”. În această ordine de idei, Jacobelli afirma că 
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poţi gândi local şi acţiona global sau invers – poţi gândi global şi acţiona local 
[170:162]. Glocalizarea, astfel, oferă o alternativă pentru globalizarea expri-
mată, conform lui Franco Cardini, în macdonaldizare, simpsonizare, adidasali-
zare, microsoftizare etc. [apud: 170:163].

Pledoaria pentru glocalizare a fost articulată în diverse domenii. În acest 
sens, spaţiul comunicaţional poate fi considerat unul de referinţă. Inovaţiile lui 
structurale, instituţionale şi conţinutale, intervenite în contextul globalizării, 
pot fi tratate ca reacţii tardive la opţiunile expuse în timpul Marii Dezbateri 
Media din anii 80. Glocalizarea comunicării mediatice internaţionale are drept 
consecinţă poziţionarea mediilor regionale/locale, indiferent de ţara de origine 
pe piaţa mondială, echilibrându-se pe această cale fluxul liber informaţional, 
generat de marile puteri naţionale sau concerne mondiale media.

Glocalizarea comunicării poate fi examinată din cel puţin două perspecti-
ve. Pe de o parte, o serie de entităţi, concepute ca structuri globale, au trecut 
la edificarea ramificării lor glocale. Relevantă în acest caz este experienţa MTV 
care a adoptat strategia regionalizării, preponderent, din anii 90. Astfel, după 
lansarea în 1987 a versiunii europene – MTV Europe, odată cu implementa-
rea tehnologiilor digitale, MTV a debutat în China (1995), apoi – în Germania 
(1997) în rivalitate cu canalul autohton de muzică Viva. Mai târziu, canale si-
milare au fost create pentru Marea Britanie, Irlanda, Italia, ţările scandinave, 
Franţa, Spania, Olanda, România, Polonia şi Portugalia. A urmat cucerirea Asiei 
şi Americii Latine, precum şi a Australiei, Canadei, Rusiei. Per ansamblu, MTV 
a creat 42 de canale regionale, inclusiv MTV Europe, MTV Franța, MTV Italia, 
MTV Latino, MTV Estonia, MTV Ucraina, MTV România, MTV Rusia, MTV India, 
MTV Australia etc. [210:237]. MTV şi-a menţinut şi versiunea internaţională – 
MTV International. 

MTV, în fondarea antenelor regionale, s-a condus de sloganul: „Think glo-
bal, act local” (Gândeşte global, acţionează local). Bill Roedy, unul dintre pro-
motorii MTV, nota că misiunea lor nu constă în exportul culturii americane, 
ci în promovarea muzicii locale. „În Taiwan, scria el, muzica e provocatoare, 
în India ea are o culoarea locală, în Brazilia e sexy, în China promovează va-
lorile familiale. Toate canalele noastre sunt gestionate local şi sunt libere să 
interpreteze brandul cum cred ei ca e mai bine” [321:39-41]. Urmând această 
regulă, MTV China, de exemplu, a cuprins piese chineze şi cele din Hong Kong 
şi Taiwan în proporţie de 30%, iar restul – hituri internaţionale.

În manieră similară s-a dezvoltat şi CNN pentru care, potrivit lui Robert-
son, glocalizarea a devenit o strategie în identificarea pieţelor globale. 
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Glocalizarea comunicării, în al doilea rând, s-a produs şi în urma extinderii 
unui şir de instituţii media regionale/locale care, în timp, au obţinut valenţele 
mediilor globale. În acest caz e vorba, în special, de tentativele regionale de a 
se opune invaziei mediilor globale prin instituirea unor entităţi menite să aco-
pere şi să protejeze necesităţile informaţionale locale. Într-o serie de situaţii, 
structurile de acest gen au căpătat dimensiuni universale. Între acestea se nu-
mără Euronews, Al Jaseera etc. 

Media glocală. Euronews reprezintă serviciul paneuropean de televi-
ziune de ştiri prin satelit. El a fost creat în condiţiile intensificării proceselor 
integraţioniste, extinderii şi (sau) asocierii la valorile Uniunii Europene. Trans-
misiunile Euronews au fost lansate de la Lyon, Franţa, pe 1 ianuarie 1993, în 
conformitate cu politicile europene privind televiziunea transfrontalieră (1989), 
şi au fost axate pe acoperirea necesităţilor de informare operativă şi imparţială a 
europenilor despre evenimentele produse pe vechiul continent şi în lume.

Fondatorul Euronews este Société Éditrice de la Chaîne Européenne Mul-
tilingüe d'Information Euronews  (SECEMIE) (Societatea Editorială a Canalu-
lui European Multilingv de Informaţii Euronews). Iniţial, coproprietarii acestui 
serviciu de ştiri au fost 12 instituţii audiovizuale de stat şi private din Franţa 
(France 2 şi France 3), RAI (Italia), RTVE (Spania), ERT (Grecia), RTF (Portugalia), 
CyBC (Cipru), TMC (Monaco), RTBF (Belgia), YLE (Finlanda) şi ERTU (Egipt). Ide-
ea Euronews nu a fost susţinută atunci de Marea Britanie, Germania şi Olanda 
din varii motive (în primul caz, BBC şi ITN au intuit în Euronews un puternic 
concurent, în al doilea caz – serviciul paneuropean nu a acceptat prezentarea 
tuturor landurilor germane, iar în ultimul – în registrul lingvistic de emisie nu 
a figurat limba olandeză) [415]. Ulterior, lista acţionarilor Euronews s-a ex-
tins la 18. În noiembrie 1997, 49 la sută din acţiuni au fost achiziţionate de 
serviciul britanic de ştiri ITN, pachetul de control cu 51 la sută rămânând în 
mâinile SECEMIE. În acest răstimp, cota de participare a Rusiei a crescut de la 
1,8 % la 16 [384]. În 2003, SECEMIE redevine unicul proprietar al Euronews, 
răscumpărând acţiunile ITN [415]. În prezent, potrivit datelor oferite de site-
ul instituţional, Euronews dispune de 24 de fondatori: CT (Republica Cehă), 
CyBC (Cipru), ENTV (Algeria), ERT (Grecia), ERTT (Tunisia), Ertu (Egipt), Fran-
ceTélévisions (Franţa), NTU (Ucraina), PBS (Malta), RAI (Italia), RTBF (Belgia), 
RTE (Irlanda), RTP (Portugalia), RTR (Rusia), RTVSLO (Slovenia), SNRT (Maroc), 
SSR (Elveţia), TRT (Turcia), TVR (România), TV4 (Suedia), YLE (Finlanda), Grand 
Lyon, Bron, Rhone-Alpes (Franţa) [99]. 

Filosofia Euronews constă în furnizarea informaţiei suficiente pentru ca 
fiecare să-şi poată forma propria opinie despre cele întâmplate în lume, se 
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arată în Media Kit 2014 [100]. Serviciul paneuropean consideră că materialul 
senzaţional distorsionează opiniile şi judecăţile umane. Din acest considerent, 
el şi-a propus din start să opereze cu informaţie pertinentă, neangajată politic. 
Euronews s-a declarat laborator al jurnalisticii imparţiale. Mesajul Euronews, 
totodată, a fost şi rămâne dominat de pledoaria pentru unitatea şi solidarita-
tea europeană. Deloc întâmplător că la o anumită etapă de dezvoltare, slo-
ganul Euronews a fost formulat astfel: „Noi vorbim în şapte limbi, dar privim 
într-o singură direcţie” [415].

Transmisiunile non-stop ale Euronews au fost realizate, iniţial, în cinci 
limbi (engleză, spaniolă, italiană, germană şi franceză). Treptat, numărul lor 
a atins cota 13 (s-au adăugat portugheza în 1999, rusa – în 2001, araba – în 
2008, turca şi persana – în 2010, ucraineana – în 2011, greaca – în 2012 şi ma-
ghiara – în 2013) [100]. 

Programele de ştiri Euronews, din start, s-au distins printr-un format tip 
melanj de materiale preluate de la companiile de televiziune care fondează 
televiziunea paneuropeană, precum şi cele achiziţionate de la agenţiile de ştiri 
sau redactate de personalul propriu. Ultimul numără peste 400 de jurnalişti, 
reprezentanţi ai 25 de naţionalităţi, care muncesc în Lyon şi în birourile de la 
Paris, Bruxelles, Londra, Kiev, Dubai, Kairo, Atena, Washington, Budapesta, Is-
tanbul etc. [100]. Ştirile Euronews sunt prezentate în format voice over, adică 
în lipsa pe sticlă a prezentatorilor de ştiri, tradiţionali pentru alte televiziuni 
(această modalitate de prezentare este cunoscută ca formatul Euronews).

Euronews oferă programe şi servicii interactive prin cablu, satelit, terestru, 
IPTV şi TV inteligente. În plus, Euronews este disponibil în hoteluri (1,5 milioane 
de camere – [100]), în 24 de aeroporturi (inclusiv din Bucureşti) şi staţii de cale 
ferată, live streaming pe internet, tablete şi telefoane mobile (aplicaţii gratuite 
pentru iPad, iPhone, Android mobile etc.). Site-ul canalului, www.euronews.com, 
oferă ştiri non-stop în 14 limbi (la cele de emisie s-a adăugat poloneza).

Audienţa Euronews este formată, în primul rând, din populaţia ţărilor de 
unde provin televiziunile fondatoare. În al doilea rând, publicul televiziunii pa-
neuropene este constituit şi din populaţia ţărilor de pe vechiul continent care 
nu au participat la fondarea serviciului, în special cele est-europene (Euro-
news, în 2014, a fost accesibil în 53 de mii de case din Moldova [100], precum 
şi cele din Orientul Mijlociu, Africa, America de Nord şi cea Latină. 

Datele de audienţă din anii 2002 [415] şi 2014 [100] conturează următorul 
tablou. Dacă în 2002 circa 70 la sută din audienţa Euronews locuia în Europa de 
Vest şi Nord, iar alte 24 – în cea Centrală şi de Est, inclusiv Rusia, atunci în 2014 
ultimelor regiuni le revin 56 la sută din telespectatori. Totodată, în acest răstimp 
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a crescut numărul de receptori din alte regiuni. Acest fapt îl calificăm drept argu-
ment al evoluării Euronews de la un serviciu multinaţional/transnaţional la unul 
internaţional. Astfel, în 2014, Americii de Nord şi celei Latine le revin respectiv 
18 şi 7 la sută din gospodăriile ce pot capta semnalul Euronews, Orientului Mij-
lociu şi Africii – 14, iar Asiei şi Pacificului – circa 5%. Dacă în 2002 Euronews, 
per ansamblu, putea fi urmărit în 77 de ţări, atunci în 2014 – în 157 de ţări. 
Audienţa Euronews în 2002 a constituit peste 146 de milioane de oameni, iar în 
2014 – 415 milioane. Potrivit datelor cuprinse în Media Kit 2014, Euronews, cu o 
audienţă formată din 293 de milioane de gospodării, ocupă primul loc în top 10 
al celor mai vizionate servicii de televiziune din lume. Serviciul dat este urmat 
de TV5Monde (cu o audienţă formată din 192 de milioane de case), CNN Inter-
national (cu 185 de milioane – datele din 2010), France 24 (cu 179 de milioane), 
BBC World News (cu 137 de milioane), CNBC (cu 134 de milioane), Eurosport 
(cu 130 de milioane), Sky News (cu 102 milioane), NatGeo (cu 88 de milioane) şi 
Eurosport 2 (cu 63 de milioane) [100].

Euronews, în dorinţa de a-şi extinde prezenţa pe glob, a aplicat în ultimii 
ani o serie de inovaţii instituţionale. Astfel, în 2014, televiziunea paneuropea-
nă a lansat serviciul Euronews Campus, destinat profesorilor şi studenţilor 
din cele mai prestigioase universităţi europene, iar în aprilie 2016 – canalul 
de ştiri 24/24 Africanews în engleză şi franceză pentru peste 30 de ţări de 
pe continent. Totodată remarcăm că în mai 2017, Euronews a anunţat supri-
marea serviciului ucrainean, inaugurat în 2011, pe motiv că guvernul de la 
Kiev a oprit, în 2015, finanţarea pentru acest serviciu. Datoria către Euronews 
acumulată de televiziunea naţională ucraineană (NTKU) a fost de circa 10 mi-
lioane de euro [261]. 

Televiziunea paneuropeană Euronews, la mai bine de două decenii de la 
fondare, în pofida dificultăţilor menţionate s-a afirmat atât ca factor de solida-
rizare şi integrare europeană, cât şi în calitate de sursă credibilă de informare 
pentru publicul mondial. Ea, totodată, acţionează perseverent întru validarea 
vocaţiei sale de platformă a comunicării internaţionale. Postul Euronews, în 
prezent, dispune de emisiuni în 12 limbi, printre care se numără engleza, fran-
ceza, germana, rusa şi araba. Din anul 2015, acţionarul majoritar al postului 
este miliardarul egiptean Naguib Sawiris [261].

O altă platformă de comunicare regională cu vocaţie internaţională este 
serviciul de televiziune Al Jazeera Satellite Channel, cunoscut ca Al Jazzera (în 
arabă – insulă sau peninsulă). El este considerat drept o entitate de comuni-
care glocală. Autoarea acestei estimări, cercetătoarea italiană Donatella Della 
Ratta, îşi argumentează aserţiunea în felul următor: „Aparent, fenomen local 
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în spaţiu – pentru că e din Qatar şi apare în arabă, dar global în funcţie de timp 
– pentru că a apărut după 11 septembrie 2001. De fapt, este un exemplu de 
dinamicitate glocală” [132:170]. Un alt cercetător, profesorul britanic Naomi 
Sakr menţionează că Al Jazeera se distinge de alte canale arabe prin reprezen-
tarea mai largă a pluralismului de opinii, precum şi prin înrădăcinarea codului 
jurnalistic pan-arab [320:89]. 

Serviciul de televiziune Al Jazeera a fost lansat în noiembrie 1996 de statul 
Qatar [384]. Din start, el a fost conceput ca o reţea tv arabă de noutăţi [179:123]. 
Sloganul lui – Opinion and the Other Opinion (Opinia şi opinia adversă) [415] foarte 
curând i-a adus renume mondial, dar şi critici pe măsură. Unii dintre aceştia acu-
zau Al Jaseera în filoamericanism. Nerespectarea aşa-zisei fraternităţi a naţiunilor 
arabe a servit motiv ca în 1998 să-i fie refuzat demersul de aderare la Arab States 
Broadcasting Union (ASBU), iar după evenimentele din 11 septembrie 2001 a 
fost suspectat în cârdăşie cu Osama bin Laden şi alţi terorişti islamici [266:2, 153]. 
Pe de altă parte, Al Jazeera a fost tratat cu circumspecţie de Occident, suspectat 
în antiamericanism şi antioccidentalism. Totuşi, faptul dat a fost denunţat de un 
sondaj de opinii din 2002, când telespectatorii au arătat o atitudine pozitivă în 
acest sens. Al Jazeera, potrivit altor estimări, oscilează între panarabism şi panis-
lamism [266:155]. În final, Al Jazeera are meritul „să fi inaugurat modul competi-
tiv de a face informaţie în arabă pe piaţa globală” [266:10].

La scară globală, Al Jazeera „a rupt” schemele „fluxului de informare în 
sensul unic” (one way street flow of information), denunţat de raportul Mac-
Bride în anii 80, în care se constatase circulaţia audiovizuală în sens unic din 
SUA şi Europa spre restul lumii, fără posibilitatea mişcării inverse. Al Jazeera, 
scrie Donatella Della Ratta, a inaugurat procesul invers, a rupt monopolul CNN 
în difuzarea informaţiei globale în limba engleză. El a arătat că un post în limba 
arabă poate avea „notorietate mondială” [266:11].

Această calitate s-a prefigurat după 11 septembrie 2001, când Al Jazeera a 
intrat într-o etapa nouă, de „consacrare globală”, ca sursă internaţională de in-
formare, în special, pentru Orientul Mijlociu [266:231-232]. În timpul operaţiei 
antiteroriste din Afganistan, serviciul de televiziune a dispus de exclusivitate 
adevărată asupra evenimentelor de pe teritoriile controlate de talibani, în spe-
cial, de contacte directe cu Osama bin Laden. Din acest motiv, ştirile Al Jaseera 
au fost preluate de multe canale de televiziune. 

Serviciul respectiv de televiziune a manifestat interes constant pentru re-
giunile de criză (Iraq, Israel-Palestina etc.) şi capitalele mondiale. Totodată, el, 
în estimarea cercetătorilor, a evoluat de la un canal la o reţea de canale, iar Al 
Jazeera International a devenit un „provider global de noutăţi”. Limbile lui de 
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emisie sunt araba şi engleza. Al Jaseera dispune de oficii în Doha, Londra, Wa-
shington şi Kuala Lumpur, are 20 de centre news gathering în lume, o reţea de 
stringeri în diferite părţi ale planetei [266:235, 239]. Audienţa cumulativă – 35 
de milioane de oameni [415]. 

Vocaţie glocală o au şi alte servicii de televiziune pan-arabe ce au apă-
rut în anii 90 ai secolului trecut. Unele dintre ele au fost create în Europa din 
resursele finanţatorilor arabi. Între acestea se numără ANN (Arab News Ne-
twork). Acest canal de ştiri a fost inaugurat în 1997, la Londra, de mai mulţi 
oameni de afaceri arabi cu sprijinul guvernului Siriei. ANN a fost conceput ca 
analog regional al CNN. O altă entitate audiovizuală arabă amplasată în Europa 
a fost Middle East Broadcasting Centre (MBC), lansat, de asemenea, la Londra 
în 1991. El a servit drept temei pentru canalul de ştiri pan-arab Al-Arabiya 
(2003), cu centrul în Dubai, Emiratele Arabe Unite. Acesta a fost anunţat drept 
televiziunea ce va oferi o viziune arabă asupra evoluţiilor din regiune şi lume. 
El, din start, a fost poziţionat drept rivalul Al Jazeera, suspectat în filoamerica-
nism. Pentru a-şi extinde aria de accesare, Al-Arabiya, începând cu anul 2004, 
a valorificat platforma on-line (www.alarabiya.net), a lansat versiunea engleză 
(2007) şi cea persană (2008). 

Pe continentul latinoamerican, scrie Elizabeth Fox, cercetătoare mass-me-
dia din această parte a lumii, fenomenul glocalizării a fost marcat de compli-
citatea statului şi media care, în prezent, a culminat în crearea monopolurilor 
giganţi [71:21]. Mexic şi Brazilia, de exemplu, dispun de două dintre cele mai 
mari din lume monopoluri de servicii de radio, televiziune, film, video, publici-
tate – Televisa şi TV Globo. Tot ele sunt cele mai mari exportatoare de producţie 
audiovizuală latinoamericană. Astfel, Televisa deţine o reţea tv hispanofonă în 
SUA, precum şi este coproprietarul companiei de satelit PanAmSa. TV Globo 
are trei canale tv care acoperă 99 la sută din populaţia ţării [71:22].

Un alt exemplu de audiovizual glocal îl reprezintă canalul indian de diver-
tisment ZEE TV ce face parte din reţeaua Zee Network. Auditoriul lui, potrivit 
datelor din 2012, constituie 650 de milioane de telespectatori din circa 170 de 
ţări (inclusiv Republica Moldova). Canalul a fost creat în anul 1992. El trans-
mite multiple emisiuni de divertisment, precum şi producţiile cinematografice 
ale Bollywood-ului [213:95]. ZEE TV este preluat de un şir de platforme regio-
nale pentru transmiterea/retransmiterea programelor audiovizuale din lume 
– o altă formă de articulare a glocalizării.

Una dintre ele, STAR TV, în calitate de platformă de promovare a serviciilor 
mondiale de radioteleviziune în alte spaţii decât cele de origine, a fost lansată 
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în Hong Kong în octombrie 1991. În prezent, graţie utilizării transmisiunilor 
prin satelit, ea acoperă 38 de ţări, de la Egipt până la Japonia, având o audienţă 
potenţială de 2,7 miliarde de oameni. STAR TV, potrivit estimărilor făcute de 
cercetători, iniţial a dispus de cinci procente din acest auditoriu [213:94]. STAR 
TV asigură retransmiterea a cinci canale, inclusiv a canalelor tematice (musi-
cal – MTV), (sport, noutăţi – BBC World service television), a unui canal pentru 
familie şi altuia – în limba chineză. Cu excepţia ultimului (programele acestuia 
se produc în Hong Kong, Japonia, Taiwan, China), celelalte patru canale trans-
portă programe din Vest în limba engleză (excepţie face BBC care are unele 
programe traduse în chineză). 

Glocalizarea mediilor de comunicare a fost încurajată de o serie de entităţi 
regionale de specialitate. Una dintre ele, Uniunea Europeană a Radiodifuzo-
rilor (EBU) [94], prin serviciul său Eurovision News Exchange, din 1954 face 
schimb de informaţii cu televiziunile din ţările europene vestice, iar din 1993 
– şi cu ţările europene estice. Schimbul se efectuează pe bază de non-profit, 
cu păstrarea independenţei editoriale. Totodată, EBU conlucrează cu o serie 
de entităţi similare regionale, cum ar fi Asiavision, Afrovision, Arabvision şi 
ocazional – cu Carabvision [306:220]. 

Asiavision a fost creată în 1984 de Asian-Pacific Broadcasting Union (ABU). 
Ultima este o organizaţie non profit, non-guvernamentală, profesională, fon-
dată în 1964. Ea cuprinde peste 270 de radiodifuzori din 67 de ţări asiatice. 
Asiavision asigură schimbul de ştiri tv prin satelit între radiodifuzorii din 20 de 
ţări.

Afrovision a fost fondată de Union of National Radio and Television Or-
ganizations of Africa (URTNA) în 1962, având circa 50 de membri – organizaţii 
de radio şi televiziune continentale. În 2006 este redenumită în African Union 
Broadcasting (AUB). Afrovision este funcţională din 1977 la Nairobi. Ea efectu-
ează schimb sistematic de programe începând cu anul 1991. Din anul 1997, la 
el participa opt ţări [306:209]. 

Arabvision este instituită în 1969 la Khartoum de Arab States Broadcas-
ting Union (ASBU). Atunci, din această organizaţie făceau parte 21 de ţări. Este 
o organizaţie profesională menită să asigure schimbul de programe tv între 
statele arabe. În 1985 au fost lansate reţele cosmice Arabsat 1 şi Arabsat 2. Din 
1993, schimbul de ştiri se efectuează din Algeria [306:210]. 

Caribvision, instituită de Carribean Broadcating Union (CBU) în 2006, asi-
gură ocazional schimbul de programe de ştiri [306:210]. Din ea fac parte, ală-
turi de Barbados, Cuba, Martinique, Guadelupe şi alte ţări interesate – Franţa, 
Germania, SUA, Canada, Marea Britanie. 
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Concluzii. Globalizarea/glocalizarea comunicării internaţionale ca pro-
vocări ale „comprimării lumii” a conferit valenţe noi schimbului mondial de 
informaţii. Astfel, pe de o parte, comunicarea internaţională, continuând să se 
dezvolte în matricele tradiţionale (inter/trans/multinaţionale), a valorificat o 
platformă nouă – mass-media de talie globală (de tipul CNN, MTV etc.). Aces-
tea, la rândul lor, pentru a răspunde oportunităţilor sociale locale, au mani-
festat interes pentru regionalizarea produselor lor informaţionale. Pe de altă 
parte, mediile regionale/transregionale treptat au depăşit ariile statutare de 
acţiune, obţinând ramificaţii internaţionale de ordin structural, instituţional 
şi/sau conţinutal (de tipul Euronews, Al Jazeera etc.).

Globalizarea/glocalizarea, totodată, a menţinut esenţele şi finalităţile co-
municării internaţionale, şi anume: de a fi liantul între naţiuni, entităţi, oameni. 
Fluxurile informaţionale, altă dată având vectori clari (preponderent Nord-Sud, 
Vest-Est), devin omnidirecţionale şi mai aproape de echilibrul şi diversitatea 
aspirată de o bună parte a umanităţii pe parcursul ultimelor decenii. 
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ÎN LOC DE ÎNCHEIERE. Comunicarea internațională 
vs securitatea informațională națională*

Comunicarea internaţională constituie un atribut imanent al civilizaţiei con-
temporane. Ea cuprinde ansamblul de interacţiuni informaţionale complexe în-
tre naţiuni, state, entităţi şi oameni. În prezentul studiu, conexiunile respective 
au fost abordate în exclusivitate din perspectiva mediilor de comunicare. Astfel, 
comunicarea internaţională a fost prezentată drept arsenalul mediatic angrenat 
în schimbul informaţional la scară mondială. În el au fost înscrise produsele ex-
terne (internaţionale, globale) ale presei tipărite şi cele ale agenţiilor de ştiri, ale 
radiodifuziunii şi televiziunii, precum şi new media de pe platforma internetului 
(media digitală).

Comunicarea internaţională, în asemenea interpretare iniţiată în sec. XIX pe 
platformele media disponibile pe atunci, a fost încurajată de o serie de acorduri 
interstatale în domeniile comunicaţiilor şi difuzării de informaţii. Ulterior, după 
cel de-al Doilea Război Mondial, filonul şi mobilul comunicării internaţionale pe 
platformele media l-a constituit, în linii generale, libera circulaţie a informaţiei. 
Doctrina în cauză a determinat, pentru decenii înainte, relaţiile internaţionale în 
domeniul comunicării, asigurând pe această cale dreptul la informaţie şi liberta-
tea transfrontalieră de exprimare, consfinţite prin art. 19 al Declaraţiei Univer-
sale a Drepturilor Omului. Libera circulaţie a informaţiei, definind coordonatele 
şi dimensiunile practice ale comunicării internaţionale, a fost concepută drept 
liantul lumii moderne.

Schimbul informaţional internaţional pe parcursul său istoric a fost, toto-
dată, sub incidenţa unei multitudini de provocări, dezavantaje şi oportunităţi. 
Comunicarea internaţională, fiind arena competiţiei dintre state, nu rareori, 
contrar vocaţiei, a degenerat în instrument de competiţie neloială, confruntare 
sau ostilitate între naţiuni. Din aceste perspective, în anumite circumstanţe (de 
exemplu, în anii Primului şi celui de-al Doilea Război Mondial, în perioada „răz-
boiului rece” şi, mai nou, a celui „hibrid”), ea a cunoscut şi cunoaşte derapaje 
semnificative, a avut şi are impact de asimetrie sau de dezechilibru al fluxului 
internaţional de informaţie şi chiar a devenit factor de stagnare/regres/tensiu-
ne naţională şi internaţională. Actualmente, în virtutea provocărilor semnalate, 
comunicarea internaţională, ca expresie a fluxului liber informaţional, trebuie 

* Acest compartiment cuprinde contribuţiile autorului la studiul naţional Securitatea informațională 
din perspectiva mediatică, realizat de un grup de experţi la comanda Fundaţiei Soros-Moldova (https://so-
ros.md/files/publications/documents/Studiu_Securitatea%20informaţionala%20din%20perspectiova%20
mediatica_2016.pdf)
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examinată în contextul funcţionării şi dezvoltării mass-media indigene, precum 
şi al securităţii informaţionale naţionale.

Vocaţia socială a spaţiului mediatic, ca parte integrantă a celui informaţional 
naţional, rezidă în articularea dreptului la informaţie atât al cetăţeanului, cât şi 
al societăţii în ansamblu. Fructificarea coerentă a acestei vocaţii oferă multiple 
avantaje publice. Între acestea se numără, întâi de toate, dotarea omului cu in-
strumentarul adecvat pentru asigurarea libertăţii de a cunoaşte lumea înconju-
rătoare. Pe acest temei, în al doilea rând se înscrie dezvoltarea libertăţii umane 
la opinie, de unde rezultă, în final, libertatea omului de a adopta decizii fără 
imixtiuni de orice natură. Totodată, spaţiul mediatic, promovând circuitul public 
informaţional, contribuie la edificarea lianţilor dintre actanţii sociali, la sudarea 
coeziunii societale şi la fortificarea statelor naţionale. Pornind de la aserţiunile 
prezentate, conchidem că spaţiul mediatic, în virtutea vocaţiei sociale remarca-
te, poate fi catalogat ca indicator şi condiţie de calibru a securităţii naţionale şi, 
implicit, a securităţii informaţionale.

Tratat ca ansamblul de platforme media, conţinuturi mediatizate şi interco-
nexiuni informaţionale, spaţiul mediatic naţional, la rândul său, îşi poate realiza 
vocaţia socială doar în condiţii de siguranţă, ceea ce reclamă crearea ambianţei 
profesionale, dar şi a celei societale prielnice, pe de o parte, iar pe de alta – eli-
minarea factorilor interni sau externi, intenţionali sau involuntari ce prejudiciază 
sau pot afecta integritatea instituţională, funcţională, structurală, conţinutală, 
tehnologică sau de altă natură a spaţiului de referinţă. 

Securizarea spaţiului mediatic indigen este determinată de aplicarea siner-
getică a unui set de factori intrinseci şi extrinseci. La prima categorie atribuim, 
în mod fundamental, dreptul omului la informaţie ce cuprinde, indispensabil, 
libertatea presei şi libertatea de exprimare. Aceste libertăţi implică indubitabil 
existenţa,diversitatea şi pluralismului mediatic. Un alt factor intrinsec rezidă în 
libera circulaţie a informaţiei, ceea ce înseamnă fluidizarea neîngrădită a fluxuri-
lor de informaţie atât la scară naţională, cât şi la cea internaţională. 

Ansamblul factorilor menţionaţi formează osatura matricei în care spaţiul 
mediatic naţional, dimensionându-şi parametrii cantitativi şi calitativi relevanţi 
şi suficienţi pentru acoperirea necesităţilor informaţionale sociale, dar şi pentru 
asigurarea propriei integrităţi profesionale, sociale şi morale, a constituit şi con-
tinuă să fie sursă sine qua non de securitate. Ignorarea sau aplicarea lor incoe-
rentă sau parţială comportă riscul de a pune în pericol existenţa mass-media ca 
entitate socială liberă şi independentă, dar şi siguranţa ei. 

Factorii extrinseci ce au impact direct sau indirect, real sau potenţial, asupra 
securităţii spaţiului mediatic pot fi divizaţi în două categorii: intrasocietali şi ex-
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trasocietali. Din prima categorie fac parte cel puţin caracterul deschis, pluralist 
şi divers al corpului social în care funcţionează spaţiul mediatic; iniţiativa antre-
prenorială, inclusiv în domeniul media, fără efect sau cu efect redus de mono-
pol; cadrul legislativ stimulativ de profil,  în particular, cel de reglementarea ju-
dicioasă şi motivantă a mijloacelor de comunicare etc. Realitatea instituţională 
construită pe aceşti piloni constituie, în societăţile democratice, ambianţa so-
cială propice pentru funcţionarea spaţiului mediatic în condiţii de securitate 
legală, politică, economică, culturală etc. 

Ambianţa respectivă, comună pentru ţările democratice, este lipsă, în în-
tregime sau în partea ei definitorie, în ţările totalitariste sau autoritariste foste 
sau prezente. Securizarea spaţiului mediatic în această parte a lumii s-a produs 
şi se produce altfel decât în cele democratice. În ţările din regiunea dată are 
loc substituirea factorilor menţionaţi prin instaurarea monopolului ideologic 
în câmpul mediatic şi înregimentarea doctrinară, instituţională şi funcţională 
a acestuia. Construit pe principii adverse în raport cu libertatea de exprimare 
şi libertatea presei, spaţiul mediatic din această categorie de ţări a fost „secu-
rizat”, de asemenea, prin politica de izolare a statelor respective. Unul dintre 
instrumentele uzitate frecvent în acest sens a fost şi mai este bruiajul (la el ne-
am referit pe parcursul acestui studiu), precum şi accesul interzis sau maximal 
limitat la tehnologiile şi echipamentele ce asigură transportarea şi receptarea 
fluxurilor informaţionale externe (iniţial, în această listă au fost incluse apa-
ratele de radio în diapazonul undelor scurte, ulterior – antenele parabolice, 
internetul etc.). 

Spaţiile mediatice din ţările posttotalitare s-au constituit în perioada de 
tranziţie spre o guvernare democratică. Ele, din start, au întrunit deopotrivă 
însemnele moştenite din trecutul totalitar şi elementele jurnalismului demo-
cratic. Totodată, spaţiile mediatice respective s-au caracterizat printr-un anume 
nivel rudimentar structural şi economic al instituţiilor media locale, periclitarea 
libertăţii presei şi a libertăţii de exprimare pe seama menţinerii practicilor peri-
mate jurnalistice (pluralism confundat cu pluripartidismul, partizanat şi merce-
nariat politic etc.). În aceste ţări, libera circulaţie a informaţiei a fost compromi-
să, în bună parte, prin accesul limitat al cetăţenilor la fluxurile informaţionale 
străine. Acesta a fost cauzat de lipsa echipamentelor de recepţie potrivite, 
necunoaşterea limbilor străine etc., dar şi de alimentarea inerţiei de a rămâ-
ne în aria resurselor mediatice de altă dată. În cazul Republicii Moldova, de 
exemplu, e vorba de tributul plătit fostului spaţiu sovietic. Ex-directorul SIS, 
Gheorghe Mihai, în acest sens menţiona în 2010: „Fiind un stat în proces de 
consolidare, riscurile şi ameninţările la adresa securităţii naţionale decurg din 
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mai mulţi factori interni şi externi, inclusiv din apartenenţa sa la spaţiul ex-so-
vietic. Influenţele politice, economice, energetice, mediatice şi de altă natu-
ră, derivate din această apartenenţă, se fac resimţite până în prezent” [220]. 
Spaţiul mediatic naţional a fost marcat, de asemenea, de scindarea lui drept 
urmare a separatismului, în două părţi, distincte ca organizare şi funcţionare. În 
ansamblu, circumstanţele istorice invocate, cel puţin în raport cu realităţile din 
Republica Moldova, au viciat securitatea spaţiului mediatic.

Factorii intrinseci şi cei extrinseci intrasocietali, proprii societăţilor de-
mocratice, deşi dezvoltă şi protejează securitatea spaţiului mediatic, nu pot fi 
interpretaţi ca suficienţi pentru a-i asigura imunitatea deplină. Asta pe motiv că 
spaţiul mediatic dintr-o societate deschisă este expus influenţelor unui şir de 
factori extrasocietali. În cazul ţărilor în curs de dezvoltare, de exemplu, spaţiile 
mediatice, create în rezultatul destrămării sistemului colonial, au fost marca-
te în mod particular de afluxul mediatic asimetric alogen. Țările din lumea a 
treia, pentru a depăşi aceasta stare şi a asigura spaţiilor mediatice o anume 
securitate, în anii 70 s-au pronunţat în favoarea echilibrării liberei circulaţii a 
informaţiei dinspre Nord şi Vest spre Sud şi Est. Astfel, pe rol au fost puşi fac-
torii extrasocietali de securizare a spaţiilor mediatice. Deşi evoluţiile ulterioare 
au degenerat în eşecul opţiunii respective, totuşi, o invocăm pentru a pune în 
evidenţă valoarea factorilor extrasocietali în alimentarea securităţii sau în pro-
vocarea insecurităţii spaţiilor mediatice naţionale. E de notat că sub incidenţa 
aceloraşi factori externi se află şi spaţiile mediatice din ţările în tranziţie şi chiar, 
potrivit ultimelor evoluţii, ţările cu democraţii mature.

Actualmente, starea spaţiilor mediatice indigene, indiferent de ţara de ori-
gine, este influenţată de un set întreg de factori extrasocietali de forţă majoră 
sau de anvergură. Dintre ei relevăm, în calitate de factori primordiali, globaliza-
rea, societatea informațională, războiul hibrid.

Globalizarea, proiectată în câmpul comunicării mediatice, este fructificată 
într-o multitudine de procese intercorelate care marchează (benefic sau male-
fic) securizarea spaţiilor mediatice naţionale. E vorba, întâi de toate, de faptul 
că spaţiile mediatice naţionale, constituite istoric, în prezent sunt interconecta-
te prin aplicarea tehnologiilor comune de transmitere a informaţiilor, pornind 
de la cablurile terestre şi submarine de telegraf/telefon şi terminând cu reţelele 
cosmice. Securizarea acestora, la scară naţională şi internaţională, vizează, im-
plicit, şi securitatea spaţiilor mediatice. 

O altă consecinţă a globalizării resimţită în spaţiile mediatice naţionale rezi-
dă în universalizarea fluxului de ştiri. Acest proces a fost catalizat preponderent 
de agenţiile de presă mondiale, iar ulterior, de mediile electronice care au afec-
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tat identitatea spaţiilor mediatice naţionale prin omogenizarea lor instituţională, 
funcţională şi conţinutală. Efecte ambivalente (suport conţinutal, tehnologic, 
structural şi profesional, dar şi concurenţă neloială, torente informaţionale asi-
metrice şi influenţe politice externe) asupra spaţiilor mediatice naţionale le au 
conglomeratele transnaţionale de comunicare în care a fost articulată globa-
lizarea după cel de-al Doilea Război Mondial (subiectul dat l-am examinat în 
Capitolul IX al prezentului studiu). 

Diminuarea efectelor nocive ale globalizării asupra securităţii spaţiilor me-
diatice naţionale e ţinta glocalizării. Penetrarea în spaţiile mediatice naţionale 
a instituţiilor media glocalizate devine inofensivă în termeni de securitate în 
cazul, când entităţile de referinţă sunt aşezate pe factorii intrinseci şi extrinseci 
intrasocietali proprii societăţilor democratice. În situaţiile adverse, precum şi în 
situaţiile de interes ocult sau subversiv, securitatea spaţiilor mediatice naţionale 
devine vulnerabilă. 

Societatea informațională a generat un sistem media universal, interconec-
tat şi diversificat. El influenţează cardinal caracteristicile cantitative şi calitative, 
platformele, structura, conţinuturile, tehnologiile şi funcţionalitatea spaţiilor 
mediatice naţionale, iar într-un sens mai larg creează societatea în reţea (M. Cas-
tells). Aceasta, fixând esenţa particulară a societăţii informaţionale, descrie mai 
multe mecanisme de conectare la comunicarea internaţională a spaţiilor me-
diatice locale care, în era internetului, devin omniprezente, multidirecţionale, 
personalizate. 

Spaţiile mediatice naţionale în societatea în reţea sunt animate atât de 
instituţii oficiale şi neguvernamentale, cât şi de orice beneficiar al internetului. 
Mesajul local, pus în circuitul de pe net, poate căpăta rezonanţă naţională/
transnaţională/mondială şi invers – mesajul global obţine proiecţie şi reacţie 
locală. Altfel spus, în era internetului, spaţiile mediatice naţionale obţin para-
metrii comunicării internaţionale, iar securitatea spaţiilor mediatice naţionale, 
migrate în universul virtual, devine parte a securităţii informaţionale ciberne-
tice. 

Mass-media, din momentul lansării în spaţiul informaţional naţional şi glo-
bal, au fost antrenate în confruntările bilaterale sau multilaterale ca instrumen-
te ale războiului informaţional. Acesta, purtat de-a lungul anilor, a luat diferite 
forme: psihologic sau imagologic, electronic sau web. Actualmente, el devine 
parte a aşa numitului război hibrid care, potrivit lui Frank G. Hoffman şi James 
N.  Mattis, teoreticienii acestui concept (2005), se înscrie în lista ameninţări-
lor generatoare de războaie. Acest concept şi, implicit, practica respectivă, în 
analizele cercetătorului român Valerică Cruceru, este tratat drept o consecinţă 
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a tehnologiilor informaţionale (IT) şi a globalizării. De aceasta, notează el, pro-
fită diverşi actori statali şi substatali pentru a putea să-şi susţină interesele în 
faţa unor puteri prin alte instrumente decât confruntarea armată clasică [77]. 
Fenomenul dat şi-a găsit expresie şi în concepţiile privind hard şi soft power (Jo-
seph Nye), tratate drept mecanisme în exercitarea influenţei unei entităţi (ţară, 
organizaţie etc.) asupra altei entităţi [detalii: 300; 182]. 

Ameninţarea hibridă sau hard şi soft power, potrivit acestor şi altor autori, 
include alături de alte resurse violente şi nonviolente (militare, economice), pe 
cele cibernetice şi mass-media atât din interiorul, cât şi din exteriorul ţării supu-
se ameninţării hibride, precum şi tehnologiile avansate (dronele, de exemplu), 
iar în viitor chiar roboţii. Gama tehnicilor utilizate în contextul războiului hi-
brid este extrem de variată. Unele dintre ele poartă caracter agresiv (de exem-
plu, atacul cibernetic asupra TV5Monde din 2015) [148], altele, camuflându-şi 
intenţiile subversive, îşi etalează caracterul pseudoechidistant şi corespunde-
rea anumitor norme/practici valide de circulaţie internaţională a informaţiei 
(a se vedea, de ex.: [218]). Practicile respective sugerează că actualmente, 
potenţialul comunicării internaţionale este fructificat în relaţiile interstatale pe 
post de soft power. Drept exemplu poate servi strategia soft power a Federaţiei 
Ruse pusă pe rol în Republica Moldova.

Cercetătoarea acestui fenomen, Svetlana Cebotari, constată astfel că Rusia 
foloseşte un spectru extins de medii de informare, în primul rând serviciile de 
televiziune prin intermediul cărora sunt difuzate nu doar conţinuturi informativ-
propagandistice, dar şi de agrement (filme, concerte etc.) care poartă o încăr-
cătură similară cu cele politice. În acest context, autoarea califică menţinerea 
unei bune părţi din populaţia Republicii Moldova în orbita de gândire proru-
sească drept o consecinţă a acţiunii soft power folosite în războiul hibrid de 
Rusia [63:137-141].

Țările-ameninţătoare hibrid, pentru a influenţa opinia publică, aplică, întâi 
de toate, arsenalul de resurse ale comunicării interne care, în virtutea anumitor 
circumstanţe, sunt consultate tradiţional sau istoric de cetăţenii ţării agresate. 
În al doilea rând, în scopuri subversive sunt puse pe rol mijloacele comunicării 
internaţionale (radio, tv, web-ul). În al treilea rând, în războiul hibrid sunt frec-
vent folosite resursele mediatice interne din ţările agresate: fie prin coruperea 
lor, fie prin crearea unor antene locale sau infiltrarea ocultă a instituţiilor media 
alogene în spaţiile mediatice naţionale. Cucerirea, totală sau cel puţin parţială, 
a spaţiilor mediatice naţionale, pe palierele ce se bucură de cea mai mare în-
credere sau popularitate, constituie unul dintre obiectivele războiului hibrid. 
Acestea şi alte tehnici de agresiune hibrid converg în invazia culturală care, în 
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estimarea Enciclopediei Wikipedia, apare ca un real element de risc pentru 
existenţa unui stat sau a unei naţiuni, deoarece produce disfuncţionalităţi ale 
sistemului social. 

Caracterul, plenitudinea şi coerenţa implementării condiţiilor de ordin in-
trinsec şi extrinsec intrasocietali, precum şi eliminarea sau, cel puţin, reducerea 
influenţelor malefice invocate ale condiţiilor de natură extrasocietală, asigu-
ră securitatea spaţiului mediatic ca parte a celui informaţional general. Con-
figurarea rudimentară, parţială sau incoerentă a condiţiilor intrasocietale de 
referinţă, precum şi acceptarea, ignorarea sau tolerarea circumstanţelor defa-
vorizante extrasocietale alimentează starea lui de insecuritate.

Starea de insecuritate a spaţiului mediatic poate fi sau este developată de 
situațiile de risc, vulnerabilitate sau amenințare la care acesta este expus. Ris-
curile pentru spaţiul mediatic, tălmăcite ca posibilităţi reale şi (sau) potenţiale 
de a ajunge în primejdie, sunt condiţionate de vulnerabilităţile acestuia, adică 
de părţile lui slabe, defectuoase, criticabile, precum şi de ameninţările externe, 
articulate în intenţiile premeditate de a submina integritatea şi funcţionalitatea 
spaţiului mediatic. 

Spaţiul mediatic devine vulnerabil atunci când i se aduce atingere respec-
tării în totalitate a vocaţiei sociale şi, implicit, încrederii de care acesta poate 
beneficia sau beneficiază. Astfel, putem asocia insecuritatea spaţiului mediatic 
cu cel puţin următoarele surse de vulnerabilitate ale lui:

1.  este construit pe alte principii decât libertatea presei şi libertatea expri-
mării;

2.  este limitat în resurse de orice gen (economice, tehnologice, profesi-
onale etc.) pentru dezvoltare şi adaptare la oportunităţile societăţii 
informaţionale în condiţii de competiţie loială; 

3.  lipseşte cadrul juridic şi deontologic încurajator pentru dezvoltarea libe-
ră a sectorului mediatic;

4.  entităţile media probează dependenţă de factorii politici, ideologici sau 
economici, inclusiv prin profesarea partizanatului şi a mercenariatului 
politic, prin concentrarea şi monopolizarea excesivă a mediilor de in-
formare şi pieţei publicitare;

5.  denotă lipsă sau insuficienţă de diversitate mediatică în funcţie de struc-
tura socială şi demografică, precum şi de pluralismul politic;

6.  se atestă nivelul redus al posibilităţilor tehnice de accesare a informaţiei 
de pe platforme diferite, inclusiv absenţa sau prezenţele nesemnifica-
tive ale jurnalismului în reţea ca expresie a societăţii informaţionale şi 
dezvoltării new media;
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7.  acoperirea teritorială media este incompletă sau selectivă, există regi-
uni cu o densitate mediatică redusă;

8.  consumatorii de informaţie duc lipsă de cultura media, inclusiv de 
competenţe de a consuma informaţia mediatizată (media literacy) etc. 

Vulnerabilităţile enunţate provoacă riscul periclitării credibilităţii entităţilor 
ce formează spaţiul mediatic respectiv şi, prin urmare, îl pot marginaliza în ca-
litate de sursă de încredere de informare. Consecinţele, în asemenea situaţie, 
pot fi cel puţin ambivalente: opinia publică, lipsită de surse de informare credi-
bile, intră fie în faza de derută, fie este uşor manipulată. 

Spaţiul mediatic, înglobând părţile defectuoase invocate, devine un sol fer-
til pentru numeroase ameninţări informaţionale externe articulate cel puţin în:

 instituirea controlului neautorizat asupra segmentelor sau a sistemelor 1. 
informaţionale sau de comunicaţii întregi şi atacuri cibernetice inclusiv 
ce afectează mediile de informare de pe platformele virtuale;

 penetrarea în entităţile media naţionale, preluarea controlului asupra 2. 
politicilor lor editoriale;

 campaniile de presă la comandă/atacul informaţional pe subiectele 3. 
sensibile politice, economice sau sociale, altfel zis, desfăşurarea propa-
gandei prin dezinformare, semiadevăr sau stabilirea unei agende false 
sau pretins adevărate pentru a canaliza opinia publică în albia obiecti-
velor subversive oculte; 

 terorismul cultural [242] care are drept scop distrugerea sistemului de 4. 
valori al unui stat. Promovat prin mass-media, acesta poate, de exem-
plu, lua forma menţinerii tensiunilor interetnice sau sociale în urma 
abordării tendenţioase a unor subiecte sensibile, să zicem, de ordin 
lingvistic sau etnic, conservarea mentalităţilor perimate sau nostalgice 
pentru vremurile şi sistemele sociale apuse etc.;

 afluxul informaţional asimetric extern prin intensificarea torentelor 5. 
subversive de comunicare internaţională a unei ţări în raport cu altă 
ţară, inclusiv prin instituirea antenelor locale ale mediilor străine sau 
coruperea în scopuri informaţionale manipulatorii a mediilor locale;

 agresiunea informaţională [224] ce se manifestă prin acapararea struc-6. 
turilor principale ale sistemului informaţional intern, crearea şi între-
ţinerea unei imagini deformate asupra politicii şi situaţiei interne din 
statul vizat prin intoxicarea informaţională a opiniei publice interne;

 practicile calificate de cercetători drept manifestări ale imperialismului 7. 
media, colonialismului electronic, tehnoapartheidului mondial şi (sau) 
drept instrumente ale războiului hibrid.
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Ansamblul riscurilor determinate de vulnerabilităţile şi ameninţările invo-
cate pun în pericol securitatea spaţiului mediatic naţional şi, în cele din urmă, 
afectează securitatea informaţională naţională. Statele lumii pun în aplicare 
diferite acţiuni, menite să minimalizeze riscurile respective ce influenţează 
simţitor cursul firesc al comunicării internaţionale (stabilesc interdicţii sau ac-
ces limitat la unele medii de comunicare din afara ţării de referinţă; pun în 
aplicare măsuri de contracarare a propagandei externe; elaborează şi imple-
mentează strategii naţionale de securitate informaţională etc.) [182; 289; 262 
etc.]. În această ordine de idei, bunele practici europene sunt relevante pen-
tru că sugerează modele de securizare a spaţiului mediatic fără compromiterea 
libertăţii presei şi a circulaţiei libere a informaţiei atât la nivel naţional, cât şi la 
nivel internaţional.

Comunicarea internaţională, în pofida şi (sau) datorită caracterului şi efec-
telor ambivalente, de mai bine de patru secole rămâne sfera prioritară a poli-
ticilor externe guvernamentale şi a iniţiativei private în domeniul de referinţă. 
Ea, deşi a fost şi continuă să fie blamată sau restricţionată, poate fi calificată ca 
un „rău” necesar. Prin urmare, comunicarea internaţională are viitor, inclusiv în 
condiţiile de intensificare a securităţii informaţionale naţionale.
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ANEXA 1. JALOANE CRONOLOGICE ALE COMUNICĂRII INTERNAȚIONALE

4000 î. Hr. crearea scrisului sumerian pe tăbliţe de lut
3000 î. Hr. apariţia ieroglifelor egiptene timpurii

2500 î. Hr. înlocuirea în Egipt a tăbliţelor de lut cu papirus
1500 î. Hr. aplicarea alfabetului fonetic în Asia de Vest
753 î. Hr. – 476 agora antică ca loc de comunicare
300 î. Hr. apariţia alfabetului fonetic în Grecia
100 î. Hr. crearea alfabetului roman după modelul grec
100 inventarea hârtiei în China
150 utilizarea pergamentului, înlocuirea sulurilor scrise de cărţi
600 lansarea editării de carte în China
618 apariţia gazetei oficiale – TI PAO adresată elitelor din China, 

de către Dinastia T’ang (618-917)
676 aplicarea hârtiei şi a cernelii de către arabi şi persani
868 traducerea în limba chineză a textului din sanscrită (Diamond 

Sutra), apariţia în China a primei cărţi din lume imprimată pe 
hârtie

1000 aplicarea tipografiei mobile din lut (China)
1150 răspândirea în Europa a hârtiei importate de către arabi din 

China
1170 utilizarea cifrelor arabe în Europa

apariţia ziarelor manuscrise (Acta publica, Acta diurna, Acta 
Senatus, Avvizi, Zeytungen – tipărituri afişate pe pereţi pentru 
lectura cetăţenilor)

1448-1455 inventarea de către Johannes Gensfleisch zur Laden zum 
Gutenberg a tiparului cu litere mobile şi imprimarea 
la Strasbourg a primelor cărţi (Gramatica Latină, Biblia 
Gutenberg etc.)

1464 apariţia poştei oficiale în Franţa (în Marea Britanie – 1478)
1469 şi 1500 afirmarea Veneţiei ca centru editorial european
1473 editarea primei cărţi în lumea occidentală (Lyon, Franţa)
1476 crearea primei tipografii europene (Anglia)
sf. sec. 15 apariţia „occasionels” – foi ocazionale cu content comercial 

(în Italia ele se numeau gazette de la denumirea monedei 
cu care se cumpărau, iar în Franţa – canards, adică ziar în 
franceza populară)

1511 apariţia primei tipografii în Imperiul Otoman
1535 crearea primelor tipografii în America şi Mexic
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1578 fondarea primei tipografii în India
1609 lansarea primei publicaţii lunare RELATION, Strasbourg
1615 crearea primei publicaţii săptămânale „Frankfurter Zeitung” 

(asemenea tip de tipăritură periodică  la Londra a apărut în 
1622, la Paris – în 1631 („La Gazette de France”, fondată de 
Theophraste Renaudot, patru pagini cu dimensiunile 23x15 
cm şi tirajul între 300 şi 1200 ex., la Florenţa – în 1636, la 
Roma – 1640, Madrid – 1661, în Rusia – 1703

1644 apariţia în China a precursorului  agenţiilor de presă - Ching 
PAO specializată în scrierea şi difuzarea în formă imprimată 
a ştirilor

1650 apariţia la Leipzig a primului cotidian din lume – Einkommende 
Zeitung (potrivit altor date, în 1660 – Leipziger Zeitung) (presa 
cotidiană va cunoaşte avânt în sec. XIX: New York Sun, 1833, 
New York Herald, 1835 – în SUA; La Presse, 1835 şi Le Siecle, 
1836 – în Franţa; Daily Telegraph, 1855 – în Marea Britanie; 
Gazzetta di Parma, L’Osservatore Romano, La Nazione, între 
1851-1891 – în Italia)

1776 lansarea revistei franceze Courrier de l’Europe, specializată în 
evenimentele de pe continentul american – prima experienţă 
de utilizare a presei în comunicarea interstatală

1785 inaugurarea ziarului de circulaţie internaţională The Times
1788 instituirea primului serviciu de corespondenţi în străinătate 

al ziarului londonez The Times, menit să furnizeze informaţii 
din Paris, Varşovia, Frankfurt, Rotterdam

1789 adoptarea Declaraţiei franceze privind drepturile omului şi 
ale cetăţeanului ce a consacrat libera comunicare a gândurilor 
şi opiniilor

1791 adoptarea primului amendament la Constituţia SUA privind 
libertatea cuvântului şi a presei

1793 aplicarea telegrafului optic (Franţa)
1854-1856 reflectarea în ziarul englez The Times a războiului din 

Crimeea
1814 aplicarea tiparului cu vapori (ziarul The Times)
1822 traducerea, în premieră, în diferite limbi a unei publicaţii 

periodice (revista catolică Annales)
1825 construcţia primei linii feroviare de relief (Marea Britanie)
1827 inventarea fotografiei (francezul Joseph Nicéphore Niépce, 

1765-1833)
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1829 inaugurarea transportului naval cu aburi, folosit inclusiv 
pentru difuzarea corespondenţei internaţionale

1833 apariţia presei de masă (New York Sun, prima publicaţie din 
categoria penny press, cu ştiri scurte interne naţionale şi 
externe)

1835 crearea primei agenţii de presă de circulaţie internaţională – 
Havas (Franţa)

1837 inventarea telegrafului electric de către englezul William 
Cooke şi americanul Samuel Morse

1840 crearea primei agenţii de publicitate (Filadelfia, SUA)
1840 începutul utilizării transportului feroviar pentru distribuirea 

presei
1843 inventarea de către americanul Richard March Hoe a tiparului 

rotativ
1843 lansarea revistei de circulaţie internaţională The Economist
1848 fondarea agenţiei americane de presă Associated Press (AP)
1849 crearea agenţiei germane de presă Wolff
1850 prima legătură feroviară dintre două ţări (Franţa-Belgia)
1851 crearea agenţiei britanice de presă Reuters
1851 conexiunea prin cablul submarin între Franţa şi Marea 

Britanie
1855 crearea Uniunii telegrafice europene occidentale (Belgia, 

Elveţia, Sardinia, Spania şi Franţa)
1860 cuplarea prin telegraf a Angliei şi Indiei
1865 fondarea Uniunii Internaţionale a Telegrafiei (International 

Telegraph Union), prima entitate internaţională de 
reglementare a unei reţele tehnice

1866 inaugurarea cablului submarin transatlantic ce a unit SUA şi 
Europa

1867 inventarea de către politicianul, scriitorul şi tipograful originar 
din Malwaukee, Wisconsin, Christopher Latham Sholes, cu 
ajutorul asistenţilor săi, Carlos Glidden şi Samuel Soule, a 
ceea ce avea să devină prima maşină de scris 

1869 crearea agenţiei americane de ştiri United Press International 
(UPI)

1870 crearea primului cartel internaţional al agenţiilor de presă 
(Havas-Wolff-Reuters) privind împărţirea pieţei mondiale

1871 stabilirea cablului submarin dintre China şi Japonia
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1874 crearea, la Berna, a Uniunii Universale Poştale (Universal 
Postal Union)

1874 tragerea cablului submarin în Atlanticul de Sud
1875 brevetarea tiparului litografic offset de către Robert Barclay
1876 brevetarea telefonului de către Alexander Graham Bell (în 2002 

Congresul SUA a recunoscut oficial că inventatorul telefonului 
a fost Antonio Meucci care a înaintat actele de brevetare în 
1871, dar, din lipsa banilor, nu a înregistrat actul respectiv)

1876 inventarea, de către Lee De Forest, a triodului ce a stimulat 
transmiterea vocii umane

1877 crearea microfonului
1878 inventarea fonografului
1878 crearea primei reţele telefonice (SUA)
1881 adoptarea legii franceze privind libertatea presei
1882 inaugurarea primei Conferinţe internaţionale feroviare
1883 adoptarea Convenţiei de la Paris privind protecţia proprietăţii 

industriale
1884 acceptarea GMT (Greenwich Mean Time) ca standard mondial 

al timpului
1885 desfăşurarea Conferinţei telegrafice de la Berlin ce a 

pledat, în premieră, în favoarea creării serviciului telefonic 
internaţional

1886 inventarea linotipului
1886 adoptarea Convenţiei internaţionale de la Berna privind 

drepturile de autor literare şi artistice
1887 lansarea primului ziar internaţional Paris Herald, versiunea 

europeană a New York Herald (predecesorul International 
Herald Tribune, 1967, şi, respectiv, al International New York 
Times, 2013)

1888 fondarea Financial Times, primul ziar de afaceri de circulaţie 
internaţională

1889 crearea publicaţiei internaţionale Wall Street Journal
1893 inventarea  antenei radioelectrice (Alexandr Popov)
1893 inventarea cinetoscopului (Thomas Alva Edison)
1893 crearea Organizaţiei Mondiale pentru Proprietatea Intelectuală 

(World Intellectual Property Organization, WIPO) (din 1974 
îndeplineşte funcţiile organizaţiei specializate a ONU)

1893 convocarea la Chicago, SUA, a primului congres ce a examinat 
rolul internaţional al presei
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1894 Congresul al doilea internaţional al presei de la Antverpen 
ce a instituit prima organizaţie internaţională a jurnaliştilor – 
Uniunea Internațională a asociațiilor de presă (International 
Union of Press Associations)

1894 crearea agenţiei de presă ruse ROSTA
1895, 28 
decembrie

prima prezentare cinematografică efectuată la Paris de Louis 
şi Auguste Lumiere

1896 inventarea telegrafului fără fir prin undele hertziene de către 
italianul Guglielmo Giovanni Maria Marcon (în 1897 el a 
obţinut brevetul respectiv)

1896 fondarea Asociației Internaționale a Editorilor (The 
International Publishers Association (IPA) 

1900 transmiterea în premieră de către canadianul Reginald 
Aubrey Fessenden a primului mesaj vocal prin undele radio

1901 debutul standardizării prin crearea în Marea Britanie a 
Engineering Committee

1901 prima transmisiune transatlantică telegrafică fără fir (Anglia-
Canada)

1902 prima transmisiune radio a vocii umane
1906 crearea  Uniunii Internaţionale a Radiotelegrafului 

(International Radiotelegraph Union)
1906 adoptarea deciziei privind departajarea frecvenţelor la scară 

internaţională (conferinţa de la Berlin)
1906 lansarea primului lungmetraj din lume – The Story of the Kelly 

Gang, realizat de regizorul australian Charles Tait
1908 transformarea Turnului Eiffel în cea mai mare antenă
1911 inaugurarea primului studio de film de la Hollywood
1913 producerea primului film de lung metraj indian
1918 lansarea camerei portabile (Kodak)
1919 fondarea Ligii Naţiunilor, predecesorul ONU
1919 inaugurarea radiodifuziunii internaţionale a Rusiei Sovietice
1919 stabilirea legăturii radiofonice fără fir între SUA şi Japonia
1920 inventarea maşinii electrice de scris
1921 lansarea radiodifuziunii internaţionale de către Internaţionala 

Comunistă
1922 crearea revistei americane de circulaţie internaţională 

Reader’s Digest
1923 fondarea revistei americane de talie internaţională The Time
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1924 crearea Comitetului Internaţional Consultativ în domeniul 
telefoniei (International Telephone Consultative Committee)

1925 fondarea agenţiei de presă sovietică ТАСС (Телеграфное 
Агентство Советского Союза)

1925 fondarea Comitetului Internaţional Consultativ în 
domeniul telegrafului (International Telefraph Consultative 
Committee)

1926 crearea Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor (International 
Federation of Journalists) (Federaţia a încetat să activeze 
înaintea celui de-al Doilea Război Mondial, ea fiind relansată 
în 1952 ca alternativă a Organizaţiei Internaţionale a 
Jurnaliştilor, considerată ostatic al comuniştilor).

1927 fondarea primelor agenţii internaţionale de publicitate 
(J. Walter Thomson şi Mc Cann-Erickson)

1927 crearea Comitetului Internațional Consultativ în domeniul 
radiodifuziunii (International Radio Consultative Committee)

1927 fondarea British Broadcasting Company (BBC)
1927 lansarea radiodifuziunii în China
1927 producerea primului film sonor în SUA
1929 inaugurarea postului de radiodifuziune internaţională 

sovietică Московское Радио
1929 lansarea primului program tv experimental în Marea 

Britanie
1930 semnarea acordului privind împărţirea pieţei mondiale de 

film sonor
1931 crearea Radio Vaticana cu emisie în 14 limbi străine
1931 lansarea serviciului extern francez de radio (iniţial ca Staţie 

colonială, iar din 1938 – Paris Mondial, azi – Radio France 
Internationale)

1932 deschiderea Empire Service (Serviciul Imperial extern) al BBC
1932 fuzionarea entităţilor internaţionale de reglementare radio 

şi telegraf în Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor 
(International Telecommunication Union – ITU) (din 1947 
este o agenţie specializată a ONU)

1933 crearea Ministerului propagandei şi de iluminare a poporului 
în Germania hitleristă

1933 lansarea radiodifuziunii externe de către Germania nazistă (la 
început în engleză şi germană, iar din 1936 – în 28 de limbi).

1933 primul discurs radiofonic de la „gura căminului” al 
preşedintelui SUA Franklin Delano Roosevelt
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1933 fondarea revistei de circulaţie internaţională The Newsweek
1934 producerea tubului catodic de către firma Telefunken din 

Germania
1935 lansarea programelor radiofonice în limba arabă de către 

Italia
1935 prezentarea primului magnetofon (K1) la Târgul internaţional 

de tehnologie din Berlin
1935 conceperea primului calculator de către Alan Turing
1935 lansarea emisiunilor în arabă de Italia adresate Africii şi 

Orientului Mijlociu
1936 lansarea primului serviciu de televiziune publică din lume (2 

noiembrie) (BBC)
1938 adoptarea primei Convenţii internaţionale privind utilizarea 

radiodifuziunii în numele păcii
1938 instituirea, la New York, a Asociației Internaționale a 

Publicității (International Advertising Association)
1938 lansarea programelor în germană şi arabă ale BBC
1938 prima ediţie de peste hotare (Londra) a revistei Reader’s 

Digest
1939 primele transmisiuni tv în SUA
1941 fondarea radiodifuziunii internaţionale a Chinei
1942 crearea serviciului de radio internaţional al SUA – Voice of 

America (Vocea Americii)
1944 elaborarea primului computer electromecanic, Mark I, 

executat la Harvard, SUA (greutatea lui – 5 tone, memoria 
RAM de 72 bit, viteza de 3 Hertz)

1944 construirea de către Alan Turing a computerului electronic în 
Marea Britanie

1944 fondarea Agenţiei France Presse (AFP)
1944 lansarea ziarului internaţional Le Monde
1945, 25 aprilie, 
San Francisco

fondarea Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU)

1945, 16 
noiembrie, Paris

fondarea The United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (Organizaţia ONU pentru educaţie, ştiinţă 
şi cultură (UNESCO), specializată, în particular, pe promovarea 
art. 19 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi 
dezvoltarea mass-media şi a comunicării la scară mondială

1945 lansarea primei staţii comerciale internaţionale franceze 
Radio Monte Carlo
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1945 construirea primului computer ENIAC (SUA)
1946 fondarea Organizaţiei Internaţionale pentru radiodifuziune 

şi televiziune (L’Organisation internationale de radiodiffusion 
et de television) (OIRT) (în 1993 a fuzionat cu UER/EBU)

1946 fuzionarea Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor şi a 
Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor din Țările Aliate şi 
Libere şi crearea Organizaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor 
(International Organization of Journalists) (OIJ)

1947 crearea Agenţiei Internaţionale Foto
1947 instituirea Acordului General pentru Tarife şi Comerţ (General 

Agreement on Tariffs and Trade – GATT) care în anii 80 a 
contribuit la echivalarea fluxului liber al informaţiei (free flow 
information) cu libertatea comerţului (free trade)

1948 desfăşurarea Conferinţei ONU privind libertatea informaţiei
aa. 50 transformarea televiziunii în mijloc de comunicare de masă
1950 lansarea postului american de radio Free Europe (Europa 

Liberă)
1950 fondarea Uniunii Europene pentru radiodifuziune (European 

Broadcasting Union, EBU) – uniunea radiodifuzorilor publici 
(73 de membri din 56 de ţări, Compania publică Teleradio 
Moldova este membră a EBU din 1993)

1951 lansarea aparatului de radio ca produs de larg consum
1952 elaborarea disciplinei Comunicarea internațională ca ramură 

a sociologiei empirice
1952 lansarea noţiunii „lumea a treia”
1953 deschiderea postului american de radio Liberty (Libertatea)
1953 inaugurarea Deutsche Welle
1953 crearea Agenţiei de Informaţii a Statelor Unite ale Americii 

(United States Information Agency – USIA) ca entitate de 
dirijare a comunicării internaţionale a SUA

1954 inventarea radioului pe bază de tranzistor (SUA)
1954 primele transmisiuni postului de radio Vocea Algeriei libere
1954 lansarea publicaţiei lunare de circulaţie internaţională Le 

Monde Diplomatique
1954 inaugurarea Eurovision News Exchange, destinată schimbului 

de informaţie tv la nivel vest-european (din 1993 şi est-
european)

1954 lansarea radiodifuziunii evanghelice globale
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1956 fondarea Alianţei Europene a Agenţiilor de Ştiri (European 
Alliance of News Agencies, EANA)

1957 lansarea de către URSS a primului satelit artificial
1957 crearea Societăţii pentru dezvoltare internaţională – platforma 

neguvernamentală pentru schimbul de idei referitoare la 
viitorul umanităţii (9000 de membri din peste 130 de ţări)

1957 crearea Asociaţiei Internaţionale pentru cercetări media 
şi comunicare (International Association for Media and 
Communication Research – IAMCR)

1958 prima utilizare a fibrei optice în Marea Britanie
1959 crearea, în SUA, a primului supercomputer electronic, Ibm 

Stretch, folosit in scopuri militare
1959 crearea Comitetului ONU pentru utilizarea paşnică a spaţiului 

cosmic (UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space 
(COPUOS)

1960 inventarea laserului (abreviere de la Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation)

1960 lansarea de către NASA a primului satelit de telecomunicaţii 
– ECHO 1

1961 adoptarea Rezoluţiei Adunării Generale a ONU privind 
utilizarea sateliţilor de către naţiunile lumii la nivel global 
şi pe bază nediscriminatorie (Communication by means 
of satellite should be available to the nations of the world 
as soon as practicable on a global and non-discriminatory 
basis)

1962 conexiunea prin satelitul TELSTAR a SUA şi Marii Britanii
1962 crearea Comsat – Communication Satellite Corp (SUA)
1962 efectuarea primei comunicări telefonice prin satelit
1962 fondarea Uniunii africane a organizaţiilor naţionale de 

radio şi televiziune (Union of National Radio and Television 
Organizations of Africa (URTNA) (în 2006 este redenumita în 
African Union Broadcasting (AUB)

1963 lansarea primului în lume satelit geosincronic 
(geosynchronous) SYNCON II

1964 fondarea IntelSAT – International TeleCommunications 
Satellite Organisation – cea mai mare reţea din lume ce 
cuprinde 15 sisteme de sateliţi
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1964 lansarea satelitului  sovietic de telecomunicaţii МОЛНИя
1964 fondarea, la Roma, a Inter Press Service – agenţie globală de 

ştiri, specializată pe noutăţile privind dezvoltarea economică, 
socială şi politică

1965 lansarea primului satelit geostaţionar Early Bird din reţeaua 
internaţională IntelSAT

1965 lansarea sistemului sovietic de sateliţi Intercosmos, devenit 
şase ani mai târziu Intersputnik

1965 adoptarea standardelor mondiale pentru televiziunea color 
(SECAM, PAL, NTSC)

1965 conceptualizarea hipertextului de către Ted Nelson
1966 adoptarea Declaraţiei UNESCO privind cooperarea culturală 

internaţională
1968 apariţia videomagnetofonului
1968 crearea Asociaţiei Mondiale a Comunicării Creştine (World 

Association for Christian Communication – WACC)
1969 crearea reţelei americane ARPANET, prototipul internetului 

de azi
1969 creşterea audienţei televiziunilor transmise prin Intelsat până 

la 500 de milioane de oameni
1969 fondarea Consiliului Media Catolice (The Catholic Media 

Council (CAMECO)
1970 prima dezbatere UNESCO pe politica de comunicare, în cadrul 

căreia a fost abordată pentru prima dată distribuirea inegală 
a mass-media şi s-a cerut echilibrarea schimbului de ştiri

1970 crearea Uniunii de radio şi televiziune din regiunea Caraibilor 
(Carribean Broadcasting Union (CBU)

1972 inventarea  de  către Ray Tomlison, cercetător din 
Departamentul apărării, SUA, a poştei electronice

1972 adoptarea declaraţiei UNESCO privind utilizarea sateliţilor 
în audiovizual în care, pentru prima dată, este fixată norma 
privind corelarea principiului de libera circulaţie a informaţiei 
cu acordul ţării receptoare (55 voturi pro, 7 – contra, 22 
abţineri)

1973 deschiderea, în cadrul Conferinţei din Algeria a ţărilor 
nealiniate, a dezbaterilor privind Noua Ordine Mondială a 
Informării şi Comunicării (NOMIC)

1973 crearea de către Xerox a terminalului ALTO cu interfaţa grafică 
şi SUPERPAINT pentru elaborarea imaginilor digitale
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1973 prima convorbire a inventatorului american Martin Cooper la 
primul telefon parţial mobil (din cauza bateriei de dimensiuni 
mari)

1974 lansarea primului satelit pentru transmiterea programelor 
radiotelevizuale

1974 dezbaterile ONU privind difuzarea informaţiei prin satelit
1974 lansarea reţelei latinoamericane de sateliţi ASETA
1975 crearea Pool-ului de agenţii de presă ale ţărilor nealiniate
1975 fondarea Radio France Internationale
1975 lansarea computerului pe baza de microprocesor
1975 fondarea, de către Bill Gates şi Paul Allen, a companiei 

Microsoft
1975 lansarea primei fotocamere digitale (Kodak)
1975 reluarea la Nairobi sub egida UNESCO a dezbaterilor privind 

NOMIC
1976 crearea Comitetului Mondial pentru Libertatea Presei 

(World Press Freedom Committee (WPFEC), având drept 
scop solidarizarea mass-media mondială în lupta împotriva 
ameninţărilor majore

1976 prima conferinţă asupra politicilor în domeniul comunicării 
internaţionale (San Jose, Costa Rica)

1976 crearea ARABSAT – ARAB SATELLITE COMMUNICATIONS 
ORGANIZATION (Organizaţia arabă de comunicare prin 
satelit) de către 21 de state-membre ale Ligii Arabe

1977 constituirea Comisiei UNESC0 pentru examinarea 
problemelor comunicării internaţionale, cunoscută drept 
Comisia MacBride

1977 lansarea în masă a computerului personal Apple II
1977 crearea Broadcast Satellite WARC
1977 fondarea EutelSat (European Telecommunication Satellite)
1978 adoptarea  Declarației  UNESCO  privind  principiile  

fundamentale referitoare la contribuția mass-media în 
consolidarea păcii și înțelegerii internaționale, promovarea 
drepturilor omului și combaterea rasismului, apartheidului și 
incitării la război

1978 apariţia videotextului
aa. 70 crearea GPS (Global Positioning System) – o constelaţie din 

24 de sateliţi ce asigură vizibilitatea permanentă a oricărui 
punct de pe glob
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1979 elaborarea noilor reguli de alocare a frecvenţelor de către 
Conferinţa Mondială de Administrare Radio (The World 
Administrative Radio Conference – WARC) (au intrat în 
vigoare pe 1 ianuarie 1982)

1979 crearea Inmarsat – companie internaţională de sateliţi 
geostaţionari ce asigură telefonia fixă

1980 publicarea raportului MacBride
1980 adoptarea de către Conferinţa Generală UNESCO de la Belgrad 

a rezoluţiei 4/19 privind Noua Ordine Mondială a Informării 
şi Comunicării (NOMIC)

1980 lansarea primei reţele tv globale de ştiri – CNN (Cable News 
Network)

1980 inaugurarea, de către UNESCO, a Programului Internaţional 
pentru dezvoltarea comunicării – PIDC (International 
Programme for the Development of Communications – 
IPDC)

1981 lansarea primului computer personal, marca IBM
1982 adoptarea, de către ONU, a Principiilor de reglementare 

a utilizării de către state a sateliţilor artificiali pentru 
radioteleviziunea directă internaţională (Principles Governing 
the Use by States of Artificial Satellites for International Direct 
Television Broadcasting)

1982 crearea, în Franţa, a reţelei Minitel (suspendată în 2012)
1982 adoptarea deciziei Comitetului Internaţional Consultativ 

Radio (International Consultative Committee on Radio – CCIR) 
privind aplicarea High Definition TV ca standard mondial

1982 lansarea, în Japonia, a primul compact-disc (CD)
1982 fondarea Internews, organizaţie internaţională 

neguvernamentală de promovare a jurnalismului de calitate
1983 Anul Comunicării Mondiale (World Communication Year)
1983 lansarea primului satelit din familia Eutelsat.
1983 inaugurarea WorldNet – reţeaua USIA de tv globală
1983 apariţia primului telefon mobil
1983 lansarea experimentală a proiectului Global Satellite System 

de către organizaţiile audiovizuale asiatică ABU, arabă ASBU 
şi africană URTNA, cu concursul UNESCO şi Intelsat, cu scopul 
de a facilita schimbul de programe între 27 de servicii tv 
regionale

1983 crearea organizaţiei neguvernamentale internaţionale 
Asociația Mondială a Serviciilor de Radio (World Association 
for Community Radio Broadcasters – AMARC) (reprezentanţi 
din 150 de ţări)
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1984 iniţierea discuţiilor privind televiziunea fără frontiere
1984 lansarea Raportului Comisiei independente pentru 

dezvoltarea mondială a telecomunicaţiilor, cunoscut ca 
raportul Maitland (după numele conducătorului ei Donald 
Maitland)

1984 începutul digitalizării sunetului
1984 deschiderea serviciului american Radio Free Asia (Asia 

Liberă)
1984 fondarea, de către Asian-Pacific Broadcasting Union (ABU) a 

Asiavision – organizaţie regională pentru schimb de programe 
audiovizuale

1984 lansarea postului transnaţional de televiziune TV5 (între 
1989-1993 – TV Europe, din 2006 – TV 5 Monde)

1985 abandonarea UNESCO de către SUA ca urmare a dezbaterilor 
privind fluxul liber informaţional şi NOMIC

1985 fondarea Reporters sans frontieres (Reporteri fără frontiere) 
(Montpellier, Franţa) – asociaţie cu vocaţie internaţionala în 
sprijinul libertarii presei

1985 lansarea, în SUA, a primei versiuni Windows
1985 deschiderea serviciului american de radio – Radio Marti 

destinat Cubei
1985 fondarea companiei media America On-line (AOL), specializată 

în servicii web
1986 abandonarea UNESCO de către Mare Britanie ca urmare a 

dezbaterilor privind fluxul liber informaţional şi NOMIC
1987 fondarea organizaţiei neguvernamentale internaţionale 

Articolul 19 – Centrul Internațional împotriva cenzurii (Article 
19: International Centre Against Censorship)

1987 crearea organizaţiei neguvernamentale internaţionale PANOS 
London în sprijinul mediilor de informare din ţările în curs de 
dezvoltare (închisă în 2013)

1989 adoptarea Directivei europene Televiziunea fără frontiere, 
revizuita ulterior în anii 1997 şi 2007

1989 crearea programului Microsoft Office
1989 lansarea World Wide Web de către Centrul european de 

cercetări moleculare
1989 crearea grupului de discuţii Masa Rotundă MacBride privind 

Comunicarea (MacBride Round Table on Communication)
1990 transformarea în timpul crizei din Golful Piersic a CNN în 

televiziune globală
1990 instituirea de către UNESCO a sectorului comunicare şi 

informare în scopul promovării libertăţii de expresie
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1990 fondarea Asociaţiei pentru Comunicarea progresistă 
(Association for Progressive Communication – APC) – 
organizaţie neguvernamentală regională din ţările în curs de 
dezvoltare

1990 lansarea, de către Tim Berners-Lee, a primului web-site
1991 instituirea, la iniţiativa organizaţiei Reporters sans frontieres, 

a Zilei Internaţionale a Presei Libere (20 aprilie)
1992 fondarea World Radio Network (WRN Broadcast) în calitate 

de companie internaţională de distribuţie de radio
1993 adoptarea deciziei Adunării Generale a ONU privind declararea 

zilei de 3 mai drept Ziua mondială a libertăţii presei
1993 intrarea în vigoare a Convenţiei privind televiziunea 

transfrontalieră (Republica Moldova a semnat convenţia în 
1999, a ratificat-o în 2003)

1993 adoptarea planului Gore (după numele vicepreşedintelui SUA 
Albert Gore) privind elaborarea superhighways al informaţiei 
– reţea electronică extinsă, cum ar fi internetul, utilizat pentru 
transferul rapid de informaţii prin sunet, video şi grafică

1993 lansarea mesajelor în formă scurtă (SMS), expediate de pe 
telefonul mobil („părintele” SMS este considerat finlandezul 
Matti Makkonen)

1993 crearea PDF (Portable Document Format/Format portabil 
de documente) – format de fişier care păstrează macheta şi 
aspectul documentului intacte

1993 fondarea Organizaţiei Regionale Africane de comunicare prin 
satelit – RASCOM (Regional African Satellite Communications 
Organisation)

1993 lansarea postului de radio internaţional al Federaţiei Ruse  
Голос России (Vocea Rusiei)

1994 elaborarea primului browser, Netscape, pentru navigare pe 
Internet

1994 elaborarea raportului „Europa şi societatea informaţionala 
globală”, document cunoscut ca raportul Bangemann (Martin 
Bangemann a fost preşedintele comisiei)

1994 lansarea, sub auspiciul UNESCO, a reţelei mondiale Orbicom 
ce a întrunit universitari şi profesionişti în comunicare şi 
media cu scopul realizării proiectelor comune de dezvoltare 
durabilă (sediul– Montreal)

1995 substituirea GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) 
prin Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) – (World 
Trade Organization – WTO)

1995 decizia UNESCO privind declararea zilei de 23 aprilie drept 
Ziua Internaţională a cărţii şi a drepturilor de autor
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1995 crearea companiei americane Yahoo
1995 lansarea pe internet a primei reţele sociale Classmates
1995 crearea societăţii Internews Europe ca promotor al valorilor 

democratice în mass media
1995 lansarea primului streaming audio
1996 lansarea primului streaming video
1996 lansarea, în Japonia, a Digital Versatile Disc (DVD)
1996 inaugurarea televiziunii digitale europene via satelite (Canal+, 

Franţa; DSTV (Telepiu), Italia; DF1, Germania)
1996 crearea Companiei Globale pentru libertatea pe Internet 

(Global Internet Liberty Campaign (GILC)
1996 amendarea Convenţiei UE privind Televiziunea fără frontiere
1996 Fondarea serviciului internaţional Radio Free Asia
1996 lansarea serviciului arab de televiziune Al Jazeera
1997 înregistrarea domeniului Google.com
1997 crearea Reţelei Europene de promovare a filmului (European 

Film Promotion Network)
1998 inaugurarea televiziunii digitale terestre (Marea Britanie, 

SUA, 1998; Suedia, 1999; Spania, 2000; Finlanda, 2001; 
Germania, 2002)

1998 crearea softului pentru bloguri
1998 lansarea programul REE/RL pentru Irak
1998 preluarea de către Associated Press a Worldwide Television 

News
1999 instituirea Voices21 – mişcare socială globală în materie de 

media şi comunicare din sec. XXI
2000 accesarea Web pe telefonul mobil
2000 lansarea serviciului englez al canalului internaţional chinez 

CCTV 9
2000 adoptarea de către Comisia Europeană a programului 

„Europa Electronică”
2000 aprobarea Cartei Societăţii   Informaţionale Globale (Charter 

Okinawa G-8)
2001 privatizarea Intelsat-ului
2001 extinderea razei de difuzare a Al Jazeera asupra 

Afganistanului
2001 apariţia Wikipedia (din 2000  – Nupedia)
2001 adoptarea Declaraţiei Universale a UNESCO privind 

diversitatea culturală
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2002 lansarea reţelei sociale Friendster
2003 desfăşurarea, la Geneva, a primei etape a summitului ONU 

privind societatea informaţională
2003 inaugurarea canalului american Al Hurra, adresat Iraqului în 

legătură cu declanşarea războiului
2003 lansarea reţelelor sociale LinkedIn (luna mai) şi MySpace 

(luna august)
2003 deschiderea platformei de comunicare live Skype
2003 lansarea platformei Wordpress pentru postarea blogurilor
2004 apariţia (4 februarie) a reţelei sociale Facebook
2004 depăşirea cotei de $10 miliarde pentru publicitatea pe 

internet
2005 lansarea podcasting-ului
2005 inaugurarea canalului Telesur, primul canal public de noutăţi 

în America Latină
2005 desfăşurarea, în Tunisia, a etapei a doua a summitului ONU 

privind societatea informaţională
2005 lansarea serviciului rus de televiziune în limba engleză Russia 

Today
2005 crearea Asociaţiei europene pentru cercetare şi educaţie în 

domeniul comunicării (ECREA) în urma fuzionării Asociaţiei 
Europene de comunicare (ECA), 1998, şi Consorţiului 
European pentru Comunicaţii şi Cercetare (ECCR)

2005 adoptarea, de către UNESCO, a Convenţiei privind protecţia 
şi promovarea diversităţii expresiei culturale

2005 achiziţionarea reţelei sociale MySpace de către New 
Corporation

2005 crearea videohosting-ului YouTube
2006 lansarea versiunii engleze a serviciului de televiziune Al 

Jazeera
2006 lansarea Broadband Global Area Network de către Inmarsat
2006 decizia Regional Radiocommunications Conference, organizată 

de către Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, de a 
trece de la emisia analogică terestră la cea digitală terestră a 
programelor de televiziune

2006 inaugurarea canalului internaţional de televiziune France 24
2006 inaugurarea reţelei sociale Twitter (15 iulie)
2006 crearea Institutului Reuters pentru Studii în Jurnalism (The 

Reuters Institute for the Study of Journalism) în cadrul 
Universităţii din Oxford, specializat în cercetări ale comunicării 
internaţionale 21
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2006 instituirea, de către ONU, a Zilei Mondiale a Societăţii 
Informaţionale (17 mai) (până atunci, din anul 1969 – Ziua 
mondială a telecomunicaţiilor)

2006 lansarea platformei de comunicare live Google Talk
2007 amendarea Convenţiei UE privind televiziunea fără frontiere
2007 lansarea televiziunii internaţionale în limba engleză de către 

Iran
2007 inaugurarea platformei-blog Tumblr
2008 21% din populaţia globului sau 1,5 miliarde de oameni aplică 

internetul
2008 achiziţionarea, de către New Corporation, a publicaţiei 

americane de circulaţie internaţională Wall Street Journal
2008 anunţul Google despre crearea bibliotecii digitale mondiale
2008 desfăşurarea primului Forum Global Media sub auspiciul DW 

(în 2015 a avut loc ediţia a opta a forumului)
2008 intrarea pe piaţă a televizoarelor 3D
2009 lansarea fotohosting-ului Pinterest2009
2009 inaugurarea programul european de cooperare în domeniul 

audiovizualului MEDIA Mundus
2010 lansarea platformei de comunicare live Viber
2011 deschiderea reţelei sociale Google+ (28 iunie)
2013 declinul în vânzările computerelor personale
2014 pledoaria UNESCO de a include libertatea de exprimare pe 

lista obiectivelor ONU de dezvoltare de după anul 2015
2014 lansarea proiectului rusesc new media Sputnik, în circa 30 

de limbi străine (site-uri şi servicii de radio pe platforma on-
line)

2015 substituirea platformei de comunicare live Google Talk cu 
Google Hangouts

Sursa: Jaloanele cronologice au fost elaborate de autor în baza următoa-
relor lucrări - 12, 16, 17, 21, 32, 44, 55, 65, 67, 76, 88, 108, 109, 135, 136, 137, 
144, 147, 171, 187, 192, 202, 209, 210, 213, 243, 291, 306, 317, 322, 329, 393, 
415, 432.
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ANEXA 2. POSTURILE INTERNAȚIONALE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE

SERVICIILE INTERNAȚIONALE DE RADIO1. 
Africa1.1. 

Țara Denumirea serviciului
 de radio Web-site

Algeria Radio Algérie www.radioalgerie.dz 
Egipt ERTU Radio Cairo http://tunein.com 
Guineea Ecuatorială Radio Africa Network www.radioafricanetwork.com 
Kenya KBC Voice of Kenya http://www.kbc.co.ke 
Libia LGBC Voice of Africa http://voicesofafrica.co.za/ 

Maroc
France

MEDI 1 (Radio 
Méditerranée 
Internationale)

www.medi1.com 

Nigeria Voice of Nigeria www.voiceofnigeria.org 
Africa de Sud Channel Africa www.sabc.co.za 

Tunisia Radio Tunis Chaîne 
Internationale www.radiotunis.com 

Asia1.2. 

Țara Denumirea serviciului 
de radio Web-site

Bangladesh Bangladesh Betar www.betar.gov.bd 

Birmania Democratic Voice of 
Burma http://www.voanews.com 

Republica Populară 
Chineză China Radio International http://www.cri.cn 

India All India Radio http://allindiaradio.gov.in 

Indonezia Voice of Indonesia http://indonesia.rriworldservice.
com/ 

Iran IRIB World Service http://ws.irib.ir/ 
Israel Israel Radio International http://www.iba.org.il/world 

Japonia NHK Radio Japan https://www3.nhk.or.jp/
nhkworld/en/radio/ 

Kuwait Radio Kuwait http://www.surfmusic.de/
country/kuwait.html 

Malaysia Voice of Malaysia http://streema.com/radios/
Voice_Of_Malaysia_1_RTM_VOM 

Mongolia Voice of Mongolia http://vom.mn 
Nepal Radio Nepal http://radionepal.gov.np 

Coreea de Nord Voice of Korea
http://www.vok.rep.kp/CBC/
index.php?CHANNEL=6&lang=%2
7English%27



355

Pakistan Radio Pakistan http://www.radio.gov.pk 
Filipine Radyo Filipinas http://www.radio.org.ph 
Qatar Qatar Radio http://www.qatarradio.qa 
Coreea de Sud KBS World Radio http://world.kbs.co.kr/english 

Sri Lanka Sri Lanka Broadcasting 
Corporation http://www.slbc.lk 

Thailanda Radio Thailand World 
Service http://www.hsk9.org 

Turcia Voice of Turkey http://voiceofturkeyworld.radio.
net 

Taiwan Radio Taiwan International http://english.rti.org.tw 
Vietnam Voice of Vietnam http://vovworld.vn 

Europa1.3. 

Țara Denumirea serviciului 
de radio Web-site

Albania Radio Tirana https://rtsh.al/radio-tirana-live/ 
Austria Ö1 International http://oe1.orf.at/international 

Azerbaidjan Azerbaijan Radio 
International

http://www.pri.org/country/
azerbaijan 

Belarus Radio Station Belarus http://www.radiobelarus.tvr.by/
en 

Belgia RTBF International http://www.rtbf.be/rtbfi 
Bulgaria Radio Bulgaria http://bnr.bg/en 
Croaţia Voice of Croatia http://voiceofcroatia.hrt.hr 
Republica Cehă Radio Prague http://www.radio.cz/en 
Finlanda YLE Radio Finland http://yle.fi/radio/radiosuomi 

Franţa Radio France 
Internationale http://www.rfi.fr 

Germania Deutsche Welle http://www.dw.com 
Grecia (Athena) Voice of Greece http://www.antenna.gr/theVoice 
Ungaria Hungarian Radio http://dunamsz.hu 

Irlanda RTÉ Radio 1 Extra http://www.rte.ie/digitalradio/
radio1extra 

Italia Rai Italia Radio http://www.rai.it 

Luxemburg Radio Luxemburg http://www.radioluxembourg.
co.uk 

Olanda Radio Netherlands 
Worldwide https://www.rnw.org 

Polonia Polish Radio External 
Service http://external.polskieradio.pl 

Portugalia RDP Internacional http://www.rtp.pt/
rdpinternacional 
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România Radio Romania 
International

http://www.rri.ro/en_gb/pages/
home 

Rusia Voice of Russia https://sputniknews.com/
voiceofrussia 

Serbia Radio Serbia International http://www.glassrbije.org/ 

Slovacia Radio Slovakia 
International https://rsi.rtvs.sk 

Slovenia Radio Slovenia 
International http://radiosi.eu 

Spania Radio Exterior de España http://www.rtve.es/radio/radio-
exterior 

Suedia Sveriges Radio 
International http://sverigesradio.se 

Elveţia Swiss Radio International http://www.swissinfo.ch 

Ucraina Radio Ukraine 
International http://www.nrcu.gov.ua/en 

Marea Britanie BBC Radio World Service http://www.bbc.co.uk/
worldserviceradio 

Vatican Radio Vaticana http://en.radiovaticana.va 

SUA Radio Free Europe/Radio 
Liberty http://www.rferl.org 

 America1.4. 

Țara Denumirea serviciului 
de radio Web-site

Argentina Radiodifusión Argentina al 
Exterior

http://www.radionacional.com.
ar/rae-argentina-al-mundo 

Barbados CBC Radio Barbados http://www.947fm.bb 
Brazilia Rádio Nacional http://www.radionacional.com.ar 

Canada Radio Canada 
International http://www.rcinet.ca 

Cuba Radio Havana Cuba http://www.radiohc.cu/en 
Ecuador HCJB http://radiohcjb.org 
SUA VOA Radio http://www.voanews.com 

Australia și Noua Zeelandă1.5. 

Țara Denumirea serviciului 
de radio Web-site

Australia Radio Australia http://www.radioaustralia.net.
au/international 

Noua Zeelandă Radio New Zealand 
International

http : //w w w.rad ionz .co .nz/
international 
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II. TELEVIZIUNEA

2.1. Europa

Ţara de origine Denumirea 
serviciului tv

Free-to-air / 
criptat Web-site

Albania TVSH Sat Free-to-Air http://rtsh.al 
Azerbaidjan AzTV Free-to-Air http://www.aztv.az 
Belarus Belarus 24 Free-to-Air http://belarus24.by 
Belgia RTBF Sat Free-to-Air http://www.rtbf.be 
Bulgaria BNТ България http://bnt.bg 
Croaţia HRT Hrvatske http://www.hrt.hr 
Cipru CyBC World Free-to-Air http://www.riknews.com.cy 

Finlanda TV Finland
criptat (Free-
to-air în 
finlandeză)

http://yle.fi 

Franţa France 24 Free-to-Air http://www.france24.com 

Franţa (alianţa 
a cinci difuzori) 1 TV5MONDE

Free-to-Air în 
Europe, în altă 
parte- criptat

http://www.tv5monde.com 

Germania DW-TV Free-to-Air http://www.dw.com/en/
tv/s-1452 

Grecia Star Channel 
International Free-to-Air http://www.star.gr/tv/el/

Pages/default.aspx 

Ungaria Duna World Free-to-Air http://www.mediaklikk.hu/
dunaworld/ 

Irlanda RTE Ireland criptat http://www.rte.ie/ 

Italia Rai Italia
Free-to-Air în 
SUA, criptat în 
alte părţi

http://www.raitalia.it/ 

Lituania LRT Lituanica Free-to-Air
http://www.lrt.lt/
mediateka/tiesiogiai/lrt-
lituanica 

Luxemburg Luxe.tv Free-to-Air http://www.luxe.tv/main-
md.html 

Macedonia MRT Sat Free-to-Air http://www.mrt.com.mk 

Olanda şi Belgia
BVN Beste van 
Nederland en 
Vlaanderen

Free-to-Air https://borstkanker.nl 

Polonia Polsat 2 
International Free-to-Air http://www.polsat2.pl 

Portugalia RTP Internacional Free-to-Air http://www.rtp.pt/
rtpinternacional 
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România TVR International Free-to-Air http://tvri.tvr.ro 
Rusia RT Free-to-Air https://www.rt.com 

San Marino SMTV Sat Free-to-Air http://www.smtvsanmarino.
sm 

Serbia RTS Satelit Free-to-Air http://www.rts.rs/page/tv/
sr/news/22/rts-satelit 

Slovacia RTVS všetko https://www.cas.sk 

Spania TVE Internacional
Free-to-Air în 
Europa, în alta 
parte - criptat

http://www.rtve.es/
television/tve-internacional 

Suedia SVT World criptat http://www.svt.se/svtworld 
Ucraina Pershyi Ukraine Free-to-Air http://www.1tv.com.ua 

Marea Britanie BBC World News Free-to-Air http://www.bbc.com/news/
world 

1 Alianţă între France Télévisions&Arte din Franţa, RTBF din Wallonia, Belgia, Ra-
dio-Canada, Télé-Québec şi TVA din Canada, TSR din Elveţia&RFO din Overseas, Franţa

2.2. America

Ţara de origine Denumirea 
serviciului tv

Free-to-air / 
criptat Web-site

SUA VoA TV Free-to-Air
http://www.
watchallchannels.com/voa-
america-news 

SUA CNN International http://edition.cnn.com/tv 

SUA 3ABN International Free-to-Air http://3abn.org/media/3abn-
international-broadcast 

SUA Fox News 
International

http://www.foxnews.com/
world.html 

Argentina TELEFE 
Internacional Free-to-Air http://www.

telefeinternacional.com.ar 

Brazilia Rede Globo 
Internacional Free-to-Air http://globointernacional.

globo.com 

Canada International 
Canada TV

https://
internationaltvcanada.jimdo.
com 

Chile TV Chile Free-to-Air http://www.tvchile.cl 

Columbia Caracol TV 
Internacional Free-to-Air http://caracolinternacional.

com 

Cuba Cubavision 
International Free-to-Air http://www.cubatv.icrt.cu 

Mexic Canal de las 
Estrellas Free-to-Air http://www.lasestrellas.tv/

en-vivo 
Venezuela RCTV Internacional Free-to-Air http://www.rctvintl.com 
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Venezuela
Venevision 
International

Free-to-Air http://www.venevision.com 

Venezuela, 
Argentina, 
Cuba, Uruguay

teleSUR Free-to-Air http://www.telesurtv.net 

2.3. Orientul Mijlociu

Ţara de origine
Denumirea 

serviciului tv
Free-to-air / 
criptat

Web-site

Egipt Nile TV Free-to-Air
http://www.nileinternational.
net 

Irak Al Iraqiya Free-to-Air http://www.imn.iq 
Israel i24news Free-to-Air http://www.i24news.tv 
Liban LBCI Free-to-Air http://www.lbcgroup.tv 
Qatar Al Jazeera Free-to-Air http://www.aljazeera.com 
Arabia Saudită Al Arabiya Free-to-Air https://www.alarabiya.net/ 

2.4. Asia

Ţara de origine
Denumirea 

serviciului tv
Free-to-air / 

criptat
Web-site

Cambodgia CTN International Free-to-Air
http://www.ctninternational.
com.kh 

China CCTV-4 Free-to-Air http://tv.cctv.com/live/cctv4/ 
China CCTV News Free-to-Air http://tv.cctv.com/cctvnews 
India Times Now http://www.timesnow.tv 
Indonezia MNC International Free-to-Air http://www.mncgroup.com 

Iran
Al-Alam News 
Network

Free-to-Air http://en.alalam.ir 

Japonia NHK World TV Free-to-Air https://www3.nhk.or.jp 

Myanmar
Myanmar 
International

Free-to-Air
http://www.
myanmarinternationaltv.com 

Pakistan PTV World Free-to-Air http://www.ptv.com.pk 

Filipine Kapatid TV5 Encrypted
http://www.
kapatidinternational.com 

Singapore Channel NewsAsia Free-to-Air
http://www.channelnewsasia.
com 

Coreea de Sud KBS World Free-to-Air http://world.kbs.co.kr 
Coreea de Sud Arirang TV Free-to-Air www.arirang.com 

Taiwan TTV World Free-to-Air
http://www.wow.com/wiki/
TTV_World 

Vietnam VTV4 Free-to-Air http://vtv4.vtv.vn 
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2.5. Australia și Noua Zeelandă

Ţara de origine Denumirea 
serviciului tv

Free-to-air / 
criptat Web-site

Australia Australia Network Free-to-Air
http://legacy.australiaplus.
com 

Noua Zeelandă TV New Zealand În bază 
contractuală https://www.tvnz.co.nz 

2.6. Africa

Ţara de origine Denumirea 
serviciului tv

Free-to-air / 
criptat Web-site

Benin La Chaine 2 
International Free-to-Air http://www.

canal2international.net 

Camerun Canal2 
International Free-to-Air http://www.

canal2international.net 

Kenya A24 news channel https://a24newschannel.
nowfloats.com 

Marco 2MTV Maroc Free-to-Air http://www.2m.ma/ar 
Nigeria NTA International Free-to-Air http://www.nta.ng 

Africa de Sud SABC News 
International Encrypted http://abcnews.go.com 

FOȘTI RADIODIFUZORI INTERNAȚIONALI

Ţara Fostul serviciu Data suspendării
Republica Democrată a 
Germaniei Radio Berlin International 2 Octombrie 1990

Malta şi Libya Voice of the Mediterranean 1 Ianuarie 2002
Norvegia Radio Norway International 1 Ianuarie 2002
Georgia Radio Georgia 2005
Ungaria Radio Budapest 1 Iulie 2007

Singapore Radio Singapore 
International 31 Iulie 2008

Africa de Sud SABC Africa 1 August 2008

Belgia Radio Vlaanderen 
Internationaal Necunoscut

Republica Moldova 
Radio Moldova 
Internaţional
TV Moldova Internaţional

2013

Sursa: Listă de radiodifuzori a fost redactată şi actualizată în baza datelor din 2009 
extrase de pe http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_international_broadcasters#Europe 
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ANEXA 3. ARIILE ȘI RITMURILE DE PENETRARE A INTERNETULUI 
PE MAPAMOND (2005-2013)

Numărul computerelor (%) 

Aria 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Africa 2,9 3,3 3,9 4,4 4,9 5,5 6,7 7,8 -
Ţările arabe 14,7 17,0 19,4 22,8 26,3 28,3 31,7 34 -
Asia şi Pacificul 19,8 20,9 22,6 24,4 26,2 26,9 29,0 31,0 -
Ex URSS 16,6 20,8 24,5 31,6 37,1 41,8 46,0 50,4 -
Europa 52,4 56,3 61,2 65,1 68,5 71,9 74,2 76,2 -
America 40,9 42,8 45,5 48,1 49,4 51,8 55,3 58,4 -

Accesul la Internet (%) 
Aria 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Africa 1,0 1,3 1,5 1,8 2,5 3,7 5,9 7,5 9,4
Ţările arabe 9,5 11,2 13,4 15,2 19,0 24,4 28,8 31,2 33,7
Asia şi Pacificul 11,8 13,5 15,8 16,6 17,8 20,1 24,1 28,0 32,0
Ex URSS 11,1 14,0 16,8 20,7 26,1 33,0 38,1 43,4 48,2
Europa 42,0 46,4 51,7 57,8 62,4 67,8 70,7 74,0 76,2
America 32,7 34,5 36,8 38,9 42,2 44,4 48,2 51,8 54,6

Utilizatorii de internet (%)
Aria 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Africa 2,4 3,3 3,9 5,9 7,3 9,8 12,6 14,6 16,8
Ţările arabe 8,3 11,1 13,4 16,2 19,1 23,0 26,6 33,4 37,4
Asia şi Pacificul 9,4 10,6 13,4 16,2 18,9 22,5 25,2 28,1 30,1
Ex URSS 10,3 12,6 16,8 19,5 23,8 34,0 40,8 45,5 50,8
Europa 46,3 49,7 56,0 60,2 63,2 66,6 69,2 71,4 73,1
America 35,9 38,8 42,7 44,1 46,1 50,5 54,8 58,1 61,8

Abonamente fixe la internet în bandă largă (la 100 de locuitori)
Ţara 2000 2005 2010 2012

Argentina 0,3* 2,4 9,3 10,9
Australia 0,6* 9,8 24,0 24,3
Bangladesh - - 0,3 0,4
Brazilia 0,1 1,7 6,8 9,2
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Canada 4,6 21,7 30,7 32,5
China - 2,8 9,3 12,7
Congo - - - -
Coreea de Sud 8,4 25,9 35,5 37,2
Egipt - 0,2 1,9 2,8
Etiopia - - - -
Filipine - 0,1 1,8 2,2
Finlanda 0,7 22,4 28,6 30,3
Franţa 0,3 15,4 33,7 37,5
Germania 0,3 12,9 31,4 33,7
Japonia 0,7 18,4 26,8 27,7
India - - 0,9 1,2
Indonezia - - 0,9 1,2
Iran - 0,1 1,3 4,0
Italia 0,2 11,6 21,6 22,1
Mexic - 1,7 9,4 10,5
Nigeria - - 0,1 0.0
Pakistan - - 0,3 0,5
Marea Britanie 0,1 16,4 30,8 34,0
Rusia - 1,1 10,9 14,5
Spania 0,2 11,6 22,8 24,4
SUA 2,5 17,2 26,5 28,3
Africa de Sud - 0,3 1,4 2,1
Suedia 2,8 27,9 31,9 32,3
Elveţia 0,8 22,5 37,2 39,9
Turcia - 2,3 9,8 10,6

*Datele din 1999

Date despre familiile cu Internet acasă (%)
Ţara 2000 2006 2010 2012

Argentina 9,1 14,6 34,0 47,5
Australia 33,0 60,0 74,1 81,4
Bangladesh - 0,3 1,4 3,2
Brazilia 8,6 16,8 27,1 45,4
Canada 42,6 68,1 78,4 83,0
China - 13,4 23,7 37,4
Congo - 0,2 0,6 1,3
Coreea de Sud 49,8 94,0 96,8 97,4
Egipt - 16,7 31,2 32,3
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Etiopia - 0,1 1,1 1,9
Filipine - 5,1 10,1 18,9
Finlanda 30,0 64,7 80,5 87,0
Franţa 15,7 40,9 73,6 80,0
Germania 6,0 67,1 82,5 85,0
Japonia 34,0 60,5 81,3 86,0
India - 2,9 4,2 9,5
Indonezia - 1,2 4,6 6,5
Iran - 8,5 21,4 26,5
Italia 15,4 40,0 59,0 63,0
Mexic 6,1 10,1 22,2 26,0
Nigeria - 2,7 6,1 9,1
Pakistan - - 5,7 8,3
Marea Britanie 30,0 62,6 79,8 88,6
Rusia - 21,0 41,3 51,2
Spania - 39,1 59,1 68,0
SUA 41,5 59,9 71,1 75,0
Africa de Sud - 3,6 10,1 25,5
Suedia 48,0 77,4 88,3 90,0
Elveţia 36,5 70,5 85,0 90,0
Turcia - 25,4 41,6 47,2

Numărul de telefoane mobile la 100 de locuitori
Ţara 2000 2005 2010 2012

Argentina 17,6 57,3 141,4 151,9
Australia 44,5 89,8 100,4 105,6
Bangladesh 0,2 6,3 44,9 62,8
Brazilia 13,3 46,3 100,9 125,0
Canada 28,4 52,8 75,7 80,1
China 6,7 29,8 63,2 80,8
Congo - 5,1 19,0 30,6
Coreea de Sud 58,3 81,5 104,8 109,4
Egipt 2,1 19,0 90,5 119,9
Etiopia - 0,5 7,9 22,4
Filipine 8,3 40,15 89,0 106,5
Finlanda 72,0 100,5 156,3 172,3
Franţa 49,1 78,3 91,6 97,4
Germania 57,7 94,6 106,3 111,6
Japonia 53,1 76,0 96,8 110,9
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India 0,3 8,0 62,4 69,9
Indonezia 1,8 20,9 87,8 114,2
Iran 1,5 12,1 72,6 76,1
Italia 74,1 121,9 154,8 159,8
Mexic 13.6 42,6 77,5 83,4
Nigeria - 13,3 54,7 66,8
Pakistan 0,2 8,1 57,3 67,1
Marea Britanie 73,7 108,6 133,2 135,3
Rusia 2,2 83,4 165,5 182,9
Spania 60,2 98,4 113,3 108,4
SUA 38,5 68,3 91,3 95,4
Africa de Sud 18,6 70,4 117,2 130,6
Suedia 71,8 100,8 117,2 124,6
Elveţia 64,7 92,2 123,2 131,2
Turcia 25,5 64,4 85,6 91,5

Sursa: 308:173-175
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ANEXA 4. WEB SITE-URI

Media internaționale
Agenţia France Pres (www.afp.com)
Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA) (www.ansa.it) 
Agencia EFE (www.efe.com)
Al Jazeera (www.aljazeera.com) 
Al Arabiya (www.english.alarabiya.net) 
AP (www.ap.org)
BBC World (www.bbc.com) 
Bloomberg (www.bloomberg.com)
CCTV News (www.english.cctv.com)
China Radio International (www.cri.cn) (http://english.cri.cn) 
CNBC (www.cnbc.com)
CNN (www.cnn.com)
Deutsche Welle (www.dw. com)
Deutsche Press Agentur (DPA) (www.dpa.de)
The Economist (www.economist.com)
Euronews (www.euronews.com) 
The Financial Times (www.ft.com)
France 24 (www.france24.com)
International New York Times (http://international.nytimes.com ) 
InterPressService (www.ipsnews.net)
Jiji Press (www.jiji.com)
Kyodo News (www.kyodonews.jp)
Le Monde Diplomatique (www.monde-diplomatique.fr)
MIR TV (www.mirtv.ru)
Music Television (MTV)(www.mtv.com)
New Delhi Television (www.ndtv.com)
Newsweek (www.newsweek.com)
Radio Free Asia (www.rfa.org)
Radio France Interrnationale (www.rfi.fr)
Radio Free Europe/Radio Liberty (www.rferl.org)
Radio Vaticana (www.radiovaticana.va)
Readers Digest (www.rd.com)
Reuters (www.reuters.com)
Russia Today (www.rt.com) 
Sputnik International (Rusia) (http://sputniknews.com) 
TASS (www.tass.ru )
Time (www.time.com)
The Times (http://www.thetimes.co.uk)
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TV5MONDE (www.tv5monde.com) 
United Press International (www.upi.com)
Voice of America (www.voanews.com )
Wall Street Journal (www.wsj.com)
Xinhua News Agency (www.hinhuanet.com)

Organizații internaționale
ONU (www.un.org)
UNESCO (www.unesco.org)
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (www.itu.int)
Organizaţia Mondială a Comerţului (www.wto.org)
Organizaţia Mondială pentru Proprietatea Intelectuală (www.wipo.int)

Organizații guvernamentale și interguvernamentale europene
Uniunea Europeana pentru radioteleviziune (EBU) (www.ebu.ch)
Uniunea Europeană (https://europa.eu/european-union/index_ro)
Consiliul Europei (www.coe.int)
OSCE (www.osce.org)

Organizații internaționale non-guvernamentale și comerciale
BBC Monitoring Group (www.monitor.bbc.co.uk)
Facebook (www.facebook.com)
YouTube (www.YouTube.com)
MySpace (www.myspace.com)
World Press Freedom Committee (www.wpfc.org)
Freedom House (www.freedomhouse.org)
Reporters sans frontiers (http://www.rsf-ch.ch)
AMARC: World Association for Community Radio Broadcasters; (www.amarc.
org) 
APC: Association for Progressive Communication (www.apc.org) 
Article 19: International Centre Against Censorship (http://www.article19.
org)
Catholic Media Council (CAMECO) (www.cameco.org) 
IFJ: International Federation of Journalists (www.ifj.org)
MacBride Round Table on Communication (www.macbrideroundtable.com)
PANOS London (http://panos.org.uk)
People’s Communication Charter (www.pccharter.net)
Voices21 (www.comunica.org)
WACC: World Association for Christian Communication (www.waccglobal.org)
Institutul pentru Diplomaţie Publică şi Comunicare Globală – centru de cerce-
tare SNSPA, Bucureşti, România (www.snspa.ro)



367

Internews ( www.internews.org) 
Internews Europe (www.internews.eu)
European Communication Research and Education Association (ECREA) (www.
ecrea.eu )
European Alliance of News Agencies (Eana) (www.newsalliance.org)
World Radio Network (www.wrn.org) 

Corporații media și de telecomunicații
Apple (www.apple.com)
Arabsat (www.arabsat.org)
Asiasat (www.asiasat.com)
AT&T (www.att.com)
Bertelsmann (www.bertelsmann.com)
Disney (https://thewaltdisneycompany.com)
Ericsson (www.ericsson. com)
Eutelsat (www.eutelsat.org)
Google (www.google.com)
IBM (www.ibm.com)
Inmarsat (www.inmarsat.telia.com)
Intel (www.intel.com)
Intelsat (www.intelsat.com)
Microsoft (www.microsoft.com)
News Corporation (www.newscorp.com)
Nokia (www.nokia.co.uk)
Sony Corporation (www.world.sony.com)
Time Warner (www.timewarner.com)
Viacom (www.viacom.com)
Vivendi (www.vivendi.com)
Yahoo (www.yahoo.com)

Reviste academice 
Asian Journal of Communication (www.tandf.co.uk/journals/titles/01292986)
Canadian Journal of Communication (www.cjc-on-line.ca)
Chinese Journal of Communication (www.tandf.co.uk/journals/titles/17544750.
asp)
Columbia Journalism Review (www.cjr.org)
European Journal of Communication (http://ejc.sagepub.com)
Global Media and Communication (http://gmc.sagepub.com)
Harward International Journal of Press/Politics (http://hij.sagepub.com)
International Communication Gazette (http://gaz.sagepub.com)
International Journal of Communication (http://ijoc.org)
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Journal of Communication (http://on-linelibrary.wiley.com/
journal/10.1111/%28ISSN%291460-2466)
Journal of African Media Studies (http://www.intellectbooks.co.uk/journals/
view-Journal,id=166)
International Journal of Digital Television (http://www.intellectbooks.co.uk/
journals/view-Journal,id=175/)
Journal of Global Mass Communication (http://www.marquettebooks.com/
images/JGMCVol2No1-2.pdf)
Journal of International Communication (http://www.tandfon-line.com/toc/
rico20/current#)
Journal of International and Intercultural Communication (http://www.tand-
fon-line.com/toc/rjii20/current#)
Journalism (http://jou.sagepub.com)
Media, Culture & Society (http://mcs.sagepub.com)
New Media&Society (http://nms.sagepub.com)
Television&New Media (http://tvn.sagepub.com)
The Romanian Journal of Communication and Public Relations/Revista română 
de Comunicare şi Relaţii Publice (http://journalofcommunication.ro)
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