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1) Tipuri contrare de activitate jurnalistică 

Contrary Cases of investigating and journalistic proceeding/publishing 
 
 
 
 

Jurnalism de  
anunțare respectiv 
jurnalism necritic, la comandă 
[„Hofberichterstattung“] 
 

Dezvăluirea unor fapte  
ascunse până acum respectiv  

abordarea unor realități  
nepercepute până acum 
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2) Tipuri contrare de activitate jurnalistică: 

Efortul necesar 

 

 
Jurnalism de  
anunțare respectiv 
jurnalism necritic, la comandă 
[„Hofberichterstattung“] 
 

Dezvăluirea unor fapte 
ascunse până acum respectiv  

abordarea unor realități  
nepercepute până acum 

 
 

 

Preluarea 
neverificată  
a tuturor 
informațiilor 

Utilizarea  
unor „surse  
general  
accesibile“ 

Utilizarea nu numai  
de „surse 
general  
accesibile“ 

Utilizarea  
unor surse 
care nu sunt 
ușor 
accesibile 

Utilizarea unor surse 
care nu sunt prevăzute  
deloc pentru aceasta și/sau nu 
sunt accesibile deloc  
sau sunt chiar și  
„blocate“ 
 

Efort: 
foarte mic 
 

Efort: 
mic 

Efort: 
ceva mai mare 

Efort: 
Mare 

Efort: 
foarte mare până la extrem 
de mare 
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3) Tipuri contrare de activitate jurnalistică: 

Acceptarea din partea obiectelor de investigare și a societății civile 

Jurnalism de  
anunțare respectiv 
jurnalism necritic, la comandă 
[„Hofberichterstattung“] 
 

Dezvăluirea unor fapte  
ascunse până acum respectiv  

abordarea unor realități  
nepercepute până acum 

 
 

 
Preluarea neverificată  
a tuturor 
informațiilor 

Utilizarea  
unor „surse  
general  
accesibile“ 

Utilizarea nu numai  
de „surse 
general  
accesibile“ 

Utilizarea  
unor surse 
care nu sunt 
ușor 
accesibile 

Utilizarea unor surse 
care nu sunt prevăzute  
deloc pentru aceasta și/sau nu 
sunt accesibile deloc  
sau sunt chiar și  
„blocate“ 
 

Efort: 
foarte mic 
 

Efort: 
mic 

Efort: 
ceva mai mare 

Efort: 
Mare 

Efort: 
foarte mare până la extrem 
de mare 
 
 

Dorit de către obiectele 
despre care se relatează 
(pentru că rezultatul 
este pozitiv) 

   Nedorit de către obiectele 
investigărilor (pentru că de 
regulă rezultatul este negativ) 
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4) Tipuri contrare de activitate jurnalistică: 

Diferite grade de libertate a presei și bariere 
  

 
 
Jurnalism de  
anunțare respectiv 
jurnalism necritic, la comandă 
[„Hofberichterstattung“] 
 

Dezvăluirea unor fapte  
ascunse până acum respectiv  

abordarea unor realități  
nepercepute până acum 

 
 

 

Preluarea neverificată  
a tuturor 
informațiilor 

Utilizarea  
unor „surse  
general  
accesibile“ 

Utilizarea nu numai  
de „surse 
general  
accesibile“ 

Utilizarea  
unor surse 
care nu sunt 
ușor 
accesibile 

Utilizarea unor surse 
care nu sunt prevăzute  
deloc pentru aceasta și/sau nu 
sunt accesibile deloc  
sau sunt chiar și  
„blocate“ 
 

 
 
     Bariere în state totalitare 
    (de ex. țar, dictatură): 

   Nu există libertatea presei 
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Jurnalism de  
anunțare respectiv 
jurnalism necritic, la comandă 
[„Hofberichterstattung“] 
 

Dezvăluirea unor fapte  
ascunse până acum respectiv  

abordarea unor realități  
nepercepute până acum 

 
 

 
Preluarea neverificată a  
tuturor 
informațiilor 

Utilizarea  
unor „surse  
general  
accesibile“ 

Utilizarea nu numai  
de „surse 
general  
accesibile“ 

Utilizarea  
unor surse 
care nu sunt 
ușor 
accesibile 

Utilizarea unor surse 
care nu sunt prevăzute  
deloc pentru aceasta și/sau nu 
sunt accesibile deloc  
sau sunt chiar și  
„blocate“ 
 

                
                Situație de barieră într-o țară    
                    cu libertatea presei 
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5) Tipuri contrare de activitate jurnalistică: 

Categorii de bariere la cercetările investigative 
 
 

 
 
Jurnalism de  
anunțare respectiv 
jurnalism necritic, la comandă 
[„Hofberichterstattung“] 
 

Dezvăluirea unor fapte  
ascunse până acum respectiv  

abordarea unor realități  
nepercepute până acum 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
             
           Bariere, tip 1: 
           Practicile/măsurile ‚părții adversare‘ (OdR): 
              *    rezistențe   
            *    zidul tăcerii 
            *    lumânări de fum 
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Bariere, tip 2: 
           Limitele juridice: 
           *   sferă privată  
           *   secrete comerciale și de serviciu 
           *   obligația de confidențialitate și de loialitate 
           *   secretul fiscal și bancar 
           *   protecția datelor 
            
 

Bariere, tip 3: 
           Bariere faptice prin: 
           *   avantajul informațional al părții adverse 
           *   căutarea acului în carul cu fân 
           *   lipsă de timp și/sau de capacități 
           *   lipsă de sprijin (de ex. De cătreh CR, Hg, etc.) 
 

           Bariere, tip 4: 
           Construcția realității ca barieră: 
             Percepția selective din cauza 
             *   rutinelor 
             *   lipsei de timp/stres 
             *   credință în/supenere față de autoritate 
             *   modele de comportament socializate 
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            Depășirea barierelor prin: 

          1) Modul de gândire specific investigativ = modul principial de abordare  

           2) Abordare metodică: strategii de cercetare/investigare 

           3) Sfaturi & ingeniozități pentru cazul individual concret 

 


