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Identificarea cadrului de dezvoltare a jurnalismului social din Republica Moldova se face importantă în vederea de-

terminării funcţiilor şi a rolului jurnalismului social în contextul mediatic autohton. Mai mult, acest lucru oferă oportu-
nităţi de cercetare a potenţialului actual al presei scrise de reflectare a problemelor sociale şi ale tendinţelor de evoluţie 
a acestuia, fapt ce permite implementarea unor strategii mediatice menite să eficientizeze impactul şi efectele jurnalismului 
social în societatea moldovenească.  
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FRAMEWORK DEVELOPMENT OF A LOCAL SOCIAL JOURNALISM  
The identification process of framework development in social journalism from Republic of Moldova is important by 

determining the functions and the role of social journalism in the context of local media. Furthermore, this gives research 
opportunities current potential of print media who reflect the social issues and its development trends, which allows the 
implementation of some media strategies, which has goal to optimize the impact and effects of social journalism in 
Moldovan society. 
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La începutul anilor ’90 presa moldovenească acorda atenţie, prioritar, problemelor care până nu demult 

erau „tabu” şi care readuceau în albie istoria neamului, dar şi problemelor care reflectau noile realităţi politice 
şi care aveau menirea să instruiască populaţia asupra modului de a gândi şi de a acţiona pe principii noi, de-
mocratice. Starea de euforie în societate şi în presă, generată de redobândirea independenţei, revenirea la 
grafia latină şi obţinerea libertăţilor politice şi civice etc., s-a consumat odată cu trecerea timpului. Destrămarea 
relaţiilor economice, distrugerea vechilor valori, agravarea situaţiei din sfera socială etc. au generat probleme 
grave, care au afectat considerabil individul social, în particular, şi societatea, în general. Autorii studiului 
„Elemente pentru un dicţionar de sociologie rurală: fenomene, procese, doctrine rurale” susţin că sursele care 
alimentează cel mai frecvent geneza problemelor sociale sunt situaţiile anemice care apar în perioadele de 
schimbare socială sau de tranziţie de la un sistem social la alt sistem social. În aceste situaţii normele nu mai 
funcţionează cum trebuie, se contrazic între ele, nu mai au un caracter unitar, iar asemenea perioade sunt cele 
mai favorabile pentru proliferarea unor subculturi sau contraculturi ale unor norme, valori şi stiluri de viaţă 
deviante sau marginale, implicite pentru apărarea şi organizarea unor probleme sociale [4]. 

Schimbarea socială afectează structura şi funcţionarea organizării sociale şi, totodată, presupune mo-
dificarea unor atitudini, comportamente şi opinii ale unor grupuri mari de oameni, în unele aspecte, ale tuturor 
membrilor societăţii româneşti. Dar toate naţiunile au probleme sociale, acestea nici nu trebuie să treacă prin 
schimbări de amploarea tranziţiei de la un sistem social-politic la altul, ca să se confrunte cu probleme majore 
de soluţionat [1, p.463]. 

Astfel, în a doua jumătate a anilor ’90 presa îşi concentrează atenţia pe problemele sociale, pe impactul şi 
efectele acestora, dar şi pe acţiunile concrete ale guvernanţilor în raport cu ele, socialul devenind unul dintre 
elementele-cheie ale discursului mass-media. Agenda mass-media se extindea treptat prin completarea cu 
subiecte despre problemele sociale care ameninţă bunăstarea economică, ordinea socială şi morală; cele care 
ameninţă potenţialul de sănătate al indivizilor; cele care aduc prejudicii mediului fizic sau ecologic; probleme 
care se referă la acţiunile globale cu impact internaţional etc. 

Priorităţile sociale exprimate în acţiuni concrete ale guvernului au devenit o componentă constantă a „agendei” 
mass-media, la fel precum şi problemele sociale, care reprezintă astăzi o parte semnificativă a publicaţiilor 
periodice cu conţinut generalist. Problematica socială a presei se amplifică cantitativ, dar şi calitativ şi începe 
să devină prioritară pentru mass-media. „Anume concentrarea presei pe problematica socială a generat o nouă 
direcţie în jurnalism – jurnalismul social [17].  
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Semnele distinctive ale jurnalismului social, după P.Gh. Ivanean, sunt:  
– mediatizarea subiectelor „specifice” care niciodată nu s-au regăsit în presa sovietică: narcomanie, violenţă, 

sărăcie, tratament inuman, abandon etc.; 
– abordarea problemelor de pe poziţii noi – din punctul de vedere al cetăţeanului, nu al funcţionarului;  
– asumarea de către mass-media a statutului de „apărător” al intereselor cetăţenilor „de rând”; 
– primarea calităţilor morale ale angajaţilor sistemului mass-media.  

Semne distinctive ale jurnalismului social mai pot fi, considerăm noi: conturarea portretelor sociale, pro-
movarea practicilor sociale pozitive, critica acţiunilor ineficiente ale puterii sau, din contra, susţinerea iniţia-
tivelor oficiale constructive în raport cu problemele sociale, organizarea dezbaterilor mediatice, identificarea 
şi propunerea soluţiilor de rezolvare a problemelor sociale, evidenţierea dimensiunii umane în scriitura de presă, 
utilizarea unui limbaj simplu, autentic şi cât mai aproape de publicul pentru care se scrie şi despre care se scrie, 
susţinerea tendinţelor sociale pozitive, demascarea fenomenelor negative etc. 

Fenomenele care s-au atestat pentru prima dată în anii ’90: destrămarea infrastructurii sociale şi a principiilor 
morale, devalorizarea banilor, migraţia, traficul de fiinţe umane, „criminalizarea societăţii” etc., nu doar au 
generat noi subiecte de reflecţie pentru presă, care au condus la extinderea diapazonul tematic, ci au modificat 
substanţial rolul presei în societate, funcţiile şi tehnicile ei de mediatizare a realităţii sociale, toate acestea 
formând identitatea unui nou tip de jurnalism – jurnalismul social.  

Unul dintre fenomenele care cel mai mult a influenţat modalitatea de abordare mediatică a realităţii sociale a 
fost stratificarea populaţiei Republicii Moldova. Diferenţierea veniturilor polulaţiei a modificat nivelul de trai 
(care până în anii ’90 a fost, mai mult sau mai puţin, omogen) şi a catalizat stratificarea socială care a polarizat 
societatea între un număr foarte mic de oameni bogaţi şi majoritatea săracă – neajutorată, incertă şi pesimistă. 
În condiţiile în care clasa de mijloc, care se consideră a fi baza echilibrului social, aproape că lipsea, nici nu putea 
fi vorba de coeziune socială. Mai mult, categoriile sărace trebuiau „protejate” de abuzurile celor bogaţi, dar şi 
de impactul perturbării funcţionării normale a instituţiilor de bază ale societăţii. Datorită acestui fapt, presa îşi 
modifică nu doar diapazonul tematic, ci şi funcţiile sale, de o importanţă majoră devenind funcţia de socializare. 

Modificarea structurii sociale este un alt fenomen care a generat modificarea tehnologiei mediatice de re-
flectare a realităţii. Vechea srtuctură socială de tip sovietic, care recunoştea existenţa doar a trei elemente: 
muncitorii, ţărănimea şi intelectualitatea, a început să se destrame şi în scurt timp s-a format un sistem pluri-
static, care, de rând cu cele vechi, includea straturile sociale nou-formate, între care: proprietari de capital, 
reprezentanţi ai mediului de afaceri, fermieri etc. Şi aceasta pentru că:  
– s-a modificat radical rolul social al clasei muncitoare, aceasta pierzându-şi statutul de lider; 
– a dispărut proprietatea colectivă ţărănească, colhozurile şi sovhozurile fiind substituite cu gospodării ţără-

neşti private; 
– s-a schimbat şi rolul intelectualităţii, aceasta cedând statutul de lider spiritual; 
– s-a modificat structura clasei guvernatoare – a apărut o elită nouă, naţională; 
– s-au modificat formele de proprietate: cea colectivă încetând a mai fi unică; 
– au apărut alte forme de activitate, precum: businessul mic, mare şi mijlociu. 

Noile realităţi au generat straturi sociale noi şi, respectiv, noi relaţii sociale între ele, dar şi în interiorul 
acestora, ceea ce a condus la multiplicarea şi diversificarea problemelor sociale, care urmau a fi abordate 
mediatic diferenţiat, anume de pe poziţiile şi din perspectiva intereselor sociale ale acestor categorii.  

Tenebrizarea sferei sociale de asemenea se încadrează în logica expunerii noastre. Esenţa proceselor tenebre 
rezidă în faptul că sunt încălcate sau ocolite normele sociale stabilite şi regulile de drept, ceea ce generează 
fenomene negative, precum: corupţia, standarde duble în contabilitate, în salarizarea angajaţilor, neachitarea 
impozitelor pe veniturile suplimentare etc. Tenebrizarea acoperă întreaga societate, o dezorganizează, dena-
turează normele morale existente, subminând din interior societatea.  

În acest context mai putem aminti şi lipsa unor orientări, valori, scopuri sociale clare la care s-ar fi putut 
alinia societatea. Vidul valoric conduce la imoralitatea acţiunilor puterii, la apatia şi pesimismul social în 
rândurile maselor largi, astfel generând excluziunea socială. Ideea naţională ca valoare social-generală îşi 
pierde din intensitate şi din claritatea sensului, ea fiind utilizată (atât de forţele de la guvernare, cât şi de cele 
din opoziţie) cel mai frecvent pentru realizarea intereselor politice.  

Pentru a se integra în noua realitate socioeconomică, indivizii sociali încep să manifeste sau să adopte noi 
modele de comportament, ajustate la realităţile sociale din interiorul grupului sau din societate. Schimbările 
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de comportament se datorează, întâi de toate, procesului de afirmare a economiei de piaţă, care a generat noi 
activităţi, meserii şi profesii care, la rândul lor, au impus noi standarde şi au construit noi relaţii sociale, dar 
nu întotdeauna constructive şi legale. Caracterul deviant al unor relaţii economico-financiare, care intră în 
contradicţie cu legea, au condus la afirmarea unor comportamente antisociale, care modifică structura perso-
nalităţii, generează pierderea stimei de sine, a prestigiului în familie şi în societate. Adaptarea unui anumit tip 
de comportament constructiv sau distructiv „depinde de modul în care se interconectează personalitatea, 
microuniversul cultural şi existenţa particulară a individului cu mediul şi condiţiile social-generale” [13]. 
Liberalizarea preţurilor, diferenţierea salariilor şi a veniturilor populaţiei, creşterea motivaţiei financiare a 
persoanelor, angajarea sau concedierea din serviciu în baza calităţii şi a randamentului muncii prestate, stag-
narea proceselor industriale, distrugerea relaţiilor de tip colectiv în agricultură, lichidarea locurilor de muncă, 
apariţia şomerilor etc. – toate împreună au creat condiţii pentru apatriţia şi manifestarea noilor modele de 
comportament social, care de asemenea au devenit subiect de reflecţie al jurnalismului social. 

Desprinderea de fosta URSS în 1991 şi accederea Republicii Moldova la independenţă a afectat nu doar 
raporturile politice ale acesteia cu fosta metropolă, ci în primul rând cele economice, la acea dată puternic 
interdependentă. În asemenea situaţie, au avut de suferit sectoare determinante ale economiei naţionale, întâi 
de toate, industria şi agricultura [7]. Această stare de lucruri a accelerat şi mai mult ritmul galopant al afirmării 
unor fenomene negative care au modificat problematica mass-media, tehnicile de documentare şi de scriere, 
obiectivele primare, unghiul de abordare etc., fapt ce a conturat un nou tip de jurnalism – cel social. Între 
aceste probleme se numără:  

Migraţia. În Republica Moldova fenomenul migraţiei începe să prindă contur la începutul anilor ‘90 ai 
secolului trecut, datorită situaţiei social-economice şi politice. „Dar geneza migraţiilor este mult mai amplă, 
presupunând totodată motive demografice, tehnico-ştiinţifice, militare, socioculturale, etnice, religioase, 
social-psihologice etc. Prin urmare, migraţia reprezintă un produs social, o reflexie a schimbărilor ce au loc 
în societate cu caracter individual (unitar) şi de masă” [8]. „Începând cu anul 1993, migraţia moldovenilor 
spre Europa, dar şi în est, în Federaţia Rusă şi în alte state ale CSI, a căpătat proporţii din ce în ce mai mari. 
De regulă, această migraţie poartă un caracter de muncă. Criza social-economică, dar şi lipsa unor programe 
de stat bine articulate privind politica internă de ocupare a forţei de muncă, au accentuat şi mai mult tendinţele 
migraţioniste ale unei bune părţi din populaţia ţării, în special ale tineretului. În acelaşi timp, migraţia clan-
destină de muncă este o consecinţă directă a pronunţatelor disparităţi existente între nivelul de trai şi remune-
rare din Republica Moldova, Europa Occidentală sau Centrală” [7]. Migraţia în Moldova reprezintă un subiect 
sensibil şi controversat. Pe parcursul primilor ani de independenţă numărul moldovenilor care plecau pentru 
a munci în afara ţării era în permanentă creştere, atingând cote maxime la începutul mileniului trei. Deşi, în 
2008, numărul total al acestora domiciliaţi peste hotare era în jur de 600.000 [10], 340.000 dintre ei, care re-
prezentau circa o pătrime din forţa de muncă naţională, mai au încă familii în Moldova [2]. Exodul în masă a 
forţei de muncă calificată are grave consecinţe care afectează indivizii sociali, sectorul public şi cel privat, so-
cietatea, în genere. „Deşi emigrarea autorizată peste hotare, estimată în baza datelor MTIC (ÎS „CRIS „Registru”), 
continuă să fie actuală în Moldova, fenomenul înregistrează tendinţe spre reducere. Conform datelor oficiale, 
în 2008 au emigrat peste hotare 6.988 persoane, iar în 2013 acest număr s-a redus cu circa 37% şi a constituit 
2.585 persoane. Preponderent emigrează populaţia din mediul urban, numărul acestora în 2013 fiind mai mult 
decât dublu (1.923 persoane) faţă de cel din mediul rural (662 persoane). Conform datelor estimate în baza 
emigrării autorizate, numărul cetăţenilor moldoveni care locuiau peste hotare rămâne în continuă ascendenţă, 
în anul 2013 faţă de 2008 a crescut cu circa 20 mii persoane, constituind 101.937 persoane” [10]. 

Sărăcia. Sărăcia este un fenomen social negativ care are efecte diferite în plan individual şi colectiv. Sărăcia 
poate fi definită drept deprivare relativă ce împiedică persoanele să obţină într-o măsură suficientă servicii, 
condiţii şi standarde de viaţă, care le-ar permite să-şi asume roluri sociale, să participe în relaţii sociale şi să 
manifeste un comportament obişnuit aşteptărilor generale. Consiliul Europei consideră sărace acele persoane, 
familii sau grupuri ale căror resurse (materiale, culturale sau sociale) sunt atât de limitate, încât le exclud de 
la acele standarde minime de viaţă care sunt recunoscute drept acceptabile în societăţile în care trăiesc. „După 
colapsul Uniunii Sovietice, Moldova s-a confruntat cu cea mai profundă şi prelungită recesiune în rândul 
ţărilor în curs de tranziţie, iar creşterea survenită a nivelului sărăciei a transformat-o în cea mai sarăcă ţară 
din Europa la etapa actuală” [12]. Actualmente în Republica Moldova „o persoană se consideră săracă dacă 
consumul mediu lunar este mai mic de 1196 lei (circa $95) – valoarea pragului sărăciei absolute” [14].  
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Analiza evoluţiei sărăciei în Republica Moldova demonstrează că „sărăcia a crescut brusc în perioada 
1998-1999. Către anul 1999, 71% din populaţia ţării era săracă în baza pragului sărăciei absolute. Incidenţa 
extrem de mare a sărăciei în 1999 reflectă impactul grav al crizei financiare ruse asupra Republicii Moldova. 
Începând cu anul 2000 rata sărăciei s-a redus constant, iar către anul 2004 numai 26,5% din populaţia republicii 
era săracă, având o bună stare sub pragul sărăciei absolute” [11].  

Cercetările realizate de societatea civilă pe acest segment confirmă statisticile oficiale: „Începând cu anul 
1998 sărăcia în Republica Moldova a cunoscut o creştere rapidă, revenind pe o traiectorie descendentă doar 
din anul 2000. Începând cu anul 2008, sărăcia s-a amplificat, în special datorită extinderii acesteia în zonele 
rurale. Un alt motiv al creşterii sărăciei absolute în acea perioadă a fost în strânsă legătură cu diminuarea 
numărului de săraci, care reprezenta o sursă importantă de depăşire a sărăciei pentru populaţia ţării – cea mai 
înaltă rată a sărăciei absolute a fost înregistrată anume în al patrulea trimestru al anului 2008, când remitenţele 
s-au diminuat. Totuşi, începând cu anul 2010 nivelul sărăciei în Republica Moldova a înregistrat o diminuare 
semnificativă comparativ cu anii precedenţi. Ponderea persoanelor sărace cu un consum mai mic decât pragul 
sărăciei absolute a constituit 21,9% şi s-a diminuat în comparaţie cu anul 2009 cu 4.4 puncte procentuale” [6, p.5]. 

În anul 2012 nivelul sărăciei în Republica Moldova a continuat să scadă, rata sărăciei absolute constituind 
16,6% faţă de 17,5% în anul precedent [15]. Aceeaşi tendinţă se atestă şi în anul 2013, când „conform datelor 
oficiale ale Biroului Naţional de Statistică, rata sărăciei absolute a constituit 12,7% şi s-a redus comparativ 
cu anul 2012 cu 3.9 puncte procentuale. Astfel, pe parcursul anului 2013 au fost scoşi din sărăcie peste 132 mii 
de cetăţeni” [16]. 

Sărăcia a generat discriminarea, selecţia socială negativă, migrarea urban-rurală, starea de exluziune socială, 
demotivarea, autoexcluderea sau pierderea anomică în social, precedată de depersonalizare, toate aceste feno-
mene fiind reflectate şi în mass-media. 

Traficul de fiinţe umane. În majoritatea ţărilor ex-sovietice, inclusiv în Republica Moldova, criza ecomonică 
îndelungată şi lipsa perspectivei de a prospera economic şi de a avea un nivel de trai decent acasă au generat 
plecarea populaţiei peste hotare în căutarea unui loc de muncă. Migraţia în masă, haotică şi deseori ilicită, lipsa 
informaţiei privind realităţile din alte ţări a creat un sol fertil pentru apariţia traficului de fiinţe umane – fenomen 
social patologic cu impact negativ naţional, dar şi internaţional. Conform datelor Ministerului Afacerilor Ex-
terne şi Integrării Europene al Republicii Moldova, actualmente în lume circa 600.000 – 820.000 de persoane 
sunt traficate peste graniţa de stat, aici nefiind incluse şi cele care sunt traficate în interiorul statelor, număr care 
poate atinge cifre de milioane. Circa 70% din numărul persoanelor traficate sunt femei şi fete, care în majo-
ritate sunt impuse să practice prostituţia, iar aproximativ 50% din numărul persoanelor traficate sunt minori, 
care sunt exploataţi sexual, expuşi la muncă silită sau le sunt prelevate organele [3]. 

Prima definiţie a traficului de fiinţe umane, acceptată la nivel internaţional, a apărut în anul 2000, în Pro-
tocolul de la Palermo, conform căruia traficul de fiinţe umane este: recrutarea, transportul, transferul, adăposti-
rea sau primirea de persoane, prin ameninţare de recurgere sau prin recurgere la forţă ori la alte forme de 
constrângere, prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de autoritate sau de o situaţie de vulnerabilitate ori prin 
ofertă sau acceptarea de plăţi ori avantaje pentru a obţine consimţământul unei persoane având autoritate asupra 
alteia în scopul exploatării. Exploatarea conţine, cel puţin, exploatarea prin prostituarea unei alte persoane 
sau alte forme de exploatare sexuală, munca sau serviciile forţate, sclavia sau practicile analoage sclaviei, 
folosirea sau prelevarea de organe [5]. Victime ale traficului de fiinţe umane pot fi persoanele trecute peste 
graniţa de stat sau transportate în interiorul statului, pentru a fi aduse în stare de sclavie sau servitute. Feno-
menul traficului de fiinţe umane cel mai frecvent şi mai amplu este mediatizat prin intermediul jurnalismului 
de investigaţie. 

Criminalitatea. Criminalitatea poate fi definită drept un ansamblu de crime săvârşite de infractori pe un 
teritoriu concret şi într-o anumită perioadă, variaţiile căreia depind de variaţiile mediului social-general. În 
anii ’90 ai secolului trecut variaţiile mediului social-general în Republica Moldova erau de o intensitate ma-
ximă; or, ţara noastră se afla la începutul procesului de construire a statului democratic bazat pe drept şi în 
plină trecere la economia de piaţă. Şi, de regulă, anume când societăţile sunt zguduite de mari reforme proprii 
etapelor de trecere, activităţile ilicite ale lumii criminale încep să ia amploare din punct de vedere cantitativ, 
dar şi calitativ.  

Tâlhăriile, jafurile, omorurile la comandă, spălarea şi falsificarea banilor, răchetul etc. au devenit elemente 
constitutive ale vieţii sociale, subminând considerabil activitatea normală a societăţii moldoveneşti de atunci. 
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În acel context, rolul presei era să informeze populaţia despre starea criminalităţii din republică şi măsurile de 
combatere a ei, pentru ca persoanele să poată să se protejeze, dar şi să cunoască unde se pot adresa în caz că devin 
victime ale unor crime; să orienteze investigaţiile sale către instituţiile statului pentru ca acestea să elaboreze şi să 
implementeze strategii noi de combatere a crimei; să educe toleranţa şi să apere drepturile deţinuţilor etc.  

Criza demografică. Criza demografică constă dintr-un lanţ de procese sociale extrem de grave şi periculoase, 
precum: depopularea, îndeosebi a spaţiilor din mediul rural, rata sporită a mortalităţii, rata redusă a natalităţii, 
îmbătrânirea populaţiei ţării etc. „Structura populaţiei pe vârste poartă amprenta caracteristică a unui proces 
de îmbătrânire demografică, adică creşterea ponderii femeilor şi bărbaţilor vârstnici şi reducerea ponderii 
persoanelor cu vârsta de 0-14 ani. În ultimii opt ani s-a înregistrat reducerea ponderii acestei grupe de vârstă 
de la 22,8% la 17,1% şi creşterea ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste) – de la 9,5% la 10,2%. 
Din cauza nivelului înalt al mortalităţii bărbaţilor cu vârsta aptă de muncă, procesul îmbătrânirii populaţiei în 
mai mare măsură este caracteristic pentru femei. Actualmente în structura populaţiei cu vârsta de 65 ani şi 
peste femeile constituie mai mult de 60%” [9]. 

Aceste procese constitue o ameninţare directă la adresa securităţii naţionale; or, urmările negative ale crizei 
demografice, spre deosebire de cele ale crizei economice, nu pot fi lichidate într-un interval de timp scurt sau 
mediu. De aici şi gravitatea problemei în cauză, deşi, conform datelor Biroului Naţional de Statistică, în ultimii 
ani în Republica Moldova indicatorii demografici au început să crească: rata natalităţii în 2008 a fost de 10,9 
născuţi-vii la 1000 locuitori, în creştere faţă de cea din 2001 (10,0‰), iar rata mortalităţii generale a scăzut în 
2008 şi a constituit 11,8 decedaţi la 1000 locuitori, faţă de 12,4‰ în 2005 [9]. 

Diferite de cele vechi, noile realităţi impuneau noi reforme sociale şi noi modele de activitate a tuturor 
instituţiilor sociale. Noile politici şi procese sociale urmau să fie şi ele mediatizate de pe poziţii noi; astfel, 
apare activitatea mass-media de reflectare, de monitorizare şi de evaluare a calităţii proceselor sociale şi a 
modului de implementare a politicilor sociale ale statului. Politica socială, stricto sensu, se consideră a fi o 
componentă a politicii economice a unui stat, orientată spre soluţionarea problemelor sociale. Lato sensu, 
prin politică socială se subînţelege conceptualizarea de către factorii de decizie a unor acţiuni şi activităţi 
speciale, implementate în scopul reducerii diferenţierii veniturilor populaţiei, diminuării contradicţiilor dintre 
interesele agenţilor economici şi cele ale consumatorilor, preîntâmpinării apariţiei sau amplificării conflictelor 
sociale de natură economică.  

Din perspectiva acestei abordări, jurnalismul social se manifestă, întâi de toate, ca un instrument de dise-
minare a informaţiei. Informaţia formează fluxul comunicaţional, în care se reflectă viaţa social-politică şi 
economică a societăţii, inclusiv politicile sociale. Complexitatea acestora impune cunoştinţe din ce în ce mai 
vaste, mai profunde şi mai diverse, cunoştinţe care nu pot fi dobândite din contactul direct al individului social 
cu realitatea. Vacuumurile informaţionale sunt suplinite de jurnalismul social, care se situează între individ şi 
lumea înconjurătoare şi facilitează accesul şi integrarea acestuia în realitatea imediată. Identificarea acţiunilor 
concrete ale guvernanţilor pe această dimensiune, prelucrarea şi transformarea lor în materiale jurnalistice, 
precum şi distribuirea acestora sunt activităţi care asigură circuitul informaţional, circuit care catalizează 
dezvoltarea continuă atât a sistemului mass-media, cât şi a societăţii.  

Jurnalismul social se manifestă şi ca un instrument de expertizare a acţiunilor puterii. Prin dezbaterile publice 
pe care le iniţiază şi prin analizele pe care le realizează acesta creează condiţii favorabile pentru monitorizarea, 
aprecierea şi chiar corectarea modului în care instituţiile statului şi factorii de decizie se implică şi activează 
în domeniul social. Tot aici se include şi activitatea jurnalismului social de evaluare a politicilor şi practicilor 
sociale, elaborate şi puse în aplicare de aceste instituţii.  

Aşadar, analizând şi generalizând explicaţiile de mai sus privind premisele şi cadrul constituirii jurnalismului 
social, putem constata că el a apărut ca o necesitate obiectivă, ca un răspuns la noile realităţi care, la rândul 
lor, au determinat sau au marcat plenar specificul jurnalismului social în Republica Moldova.  
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