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Capitolul 1. Introducere 
 

Valentina Marinescu, Simona Ştefănescu 
 
 
1.1. Motivaţia alegerii temei de cercetare 

În anul 2003 datele rezultate din „Cercetarea Naţională privind Violenţa în 
Familie şi la Locul de muncă” realizată de CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate 
indicau atât manifestarea reală a fenomenului violenţei în familie la nivelul întregului 
eşantion din populaţie studiat (14,3% din totalul subiecţilor intervievaţi declarau că au 
fost victime ale violenţei în familie în decursul vieţii şi 8% susţineau acest lucru pentru 
ultimele 12 luni dinaintea anchetei1) cât şi perpetuarea unor „clişee” referitoare la 
imaginea subiectivă a acestui fenomen social (persoanele care au fost de acord cu 
afirmaţii de tipul: „bătaia e ruptă din rai”, „un bărbat care nu îşi bate femeia nu o iubeşte 
cu adevărat”, „femeia este proprietatea bărbatului” – reprezentau 78% din populaţia cu 
drept de vot anchetată2). Avem astfel de-a face cu un „fenomen dual”, existent nu numai 
în plan real, ci şi la nivelul „mentalului colectiv” al femeilor şi bărbaţilor din România. 
Violenţa în familie este, prin urmare, percepută drept „normală” de o mare parte din 
populaţia intervievată în cadrul acestei anchete, acest comportament social fiind în mare 
parte determinat de aderenţa explicită a subiecţilor la un set de valori şi norme 
justificator pentru astfel de acte (violente). O întrebare la care, în opinia noastră, 
cercetarea din anul 2003 nu a răspuns complet a fost: Care este aportul variaţilor factori 
externi individului uman la menţinerea şi consolidarea „valorilor” de susţinere a  
fenomenelor de violenţă în familie? 

Proiectul de cercetare “Monitorizarea reflectării violenţei în familie în presa 
scrisă din România” realizat de CPE în intervalul martie–august 2004 s-a constituit 
astfel drept o continuare particularizatoare a anchetei realizate la nivelul unui eşantion 
naţional în anul 2003. Mai exact, el a plecat de la o serie de constatări derivate din 
observaţia comună şi, prin comparare cu rezultatele cercetării din 2003, a încercat să 
identifice şi să expliciteze unele dintre cauzele care este posibil să contribuie la 
perpetuarea opiniilor de justificare a comportamentului violent în familie. Setul de 
observaţii primare care au justificat alegerea acestei teme pot fi rezumate conform 
Casetei 1.1.: 

 
Caseta 1.1. – Observaţiile „simţului comun” care au justificat alegerea temei de 

cercetare 
1. Mass media  îşi atribuie deseori (chiar dacă implicit) rolul de „cea de-a patra 

putere în stat”. De aici modul în care mass media înţeleg să se implice în semnalarea şi 
soluţionarea unor probleme sociale („violenţa în familie” fiind un astfel de exemplu, 
este important pentru aprecierea „stării de fapt” existente la un moment dat în societate 
să analizăm reflectarea în presă a unor fenomene).  

                                                
1 Cercetarea Naţională privind Violenţa în Familie şi la Locul de Muncă-România, 2003 - CPE, 2003, 
p. 69. 
2 Cercetarea Naţională privind Violenţa în Familie şi la Locul de Muncă-România, 2003 -CPE, 2003, p. 
114. 
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2. Tendinţa clară spre accentuarea elementelor de „spectacularizare” şi de 
„comercializare” în mass media româneşti se manifestă prin transformarea cazurilor de 
agresiune în familie într-un subiect de senzaţie, care poate captiva uşor cititorii.  

3. Conform unei opinii larg răspândite, unul dintre „rolurile” jurnalistului în 
societatea contemporană este cel de „formator” – mai exact, se consideră că presa 
formează curente de opinie „pro” sau „contra” unei probleme. Chiar dacă jurnalistul 
nu se manifestă ca “voce individuală”, el poate să influenţeze modul în care oamenii 
percep şi se raportează la realitatea înconjurătoare. 

 
Intrebarea primă la care a căutat să răspundă proiectul de cercetare a fost: Cum 

este prezentată violenţa în familie în mass media din România?  
Prin urmare, proiectul a fost „centrat” numai pe analiza acoperirii fenomenului 

violenţei în familie în mesajele transmise de mass media din România. Având în vedere 
diversitatea tipurilor de mijloace de comunicare (media scrise vs. media audiovizuale, 
medii tradiţionale vs. medii noi etc.), s-a optat pentru studierea modalităţilor de 
prezentare a fenomenelor de violenţă în familie într-un anumit tip de media – mai exact 
ziarele centrale din România. De aici, întrebarea specifică la care a căutat să răspundă 
proiectul a fost: Cum este prezentată violenţa în familie în ziarele centrale din 
România? 

Drept obiective generale ale proiectului de cercetare am avut: 
1. Prezentarea/Descrierea modalităţilor de acoperire a fenomenelor de violenţă în 

familie în ziarele centrale din România.  
2. Explicitarea şi realizarea unor tipologii ale mediatizării fenomenului de 

violenţă în familie în ziarele centrale. 
3. Identificarea unor tendinţe (manifeste sau latente) în prezentarea de către 

ziarele centrale româneşti a fenomenelor de violenţă şi elaborarea unor caracterizări/ 
generalizări asupra acestor prezentări media.  

Simultan, ca obiective practice am avut în vedere posibilitatea ca proiectul să 
ofere elemente pentru o dezvoltare într-o etapă ulterioară şi am căutat să identificăm: 

1. Direcţiile necesare iniţierii unei campanii de comunicare pentru prevenirea 
fenomenului violenţei în familie; 

2. Sugestii pentru redactarea unui set de recomandări („Ghid de bună practică”) 
pentru jurnaliştii din presa scrisă cu privire la modalităţile de prezentare a acestui tip de 
fenomen social, pe baza tipologiei modalităţilor de prezentare a fenomenelor de violenţă 
în familie în ziarele româneşti. 

 
 

1.2. Cadrul conceptual  

Cele două „axe conceptuale” principale de-a lungul cărora s-a structurat proiectul 
de cercetare „Monitorizarea reflectării violenţei în familie în presa scrisă din 
România” au fost: A. Abordarea sociologică a „violenţei în familie”; B. Mediatizarea 
„violenţei în familie”.  
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1.2.1. Abordarea sociologică a „violenţei în familie”  

Punctul de plecare al prezentului proiect de cercetare l-a constituit, aşa cum am 
arătat anterior, cercetarea realizată de CPE în anul 2003. De aici, definiţia violenţei în 
familie de la care s-a pornit în elaborarea obiectivelor de cercetare si a instrumentelor de 
lucru a fost cea utilizată în proiectarea şi realizarea Cercetării Naţionale privind Violenţa 
în Familie şi la Locul de Muncă. Această definiţie este cea formulată de către Comitetul 
de Miniştri ai Consiliului Europei, conform căreia violenţa în familie este 3:  

„… orice act sau omisiune comisă în interiorul familiei de către unul dintre 
membrii acesteia şi care aduce atingere vieţii, integrităţii corporale sau psihologice sau 
libertăţii altui membru al acelei familii, şi vătămează în mod serios dezvoltarea 
personalităţii lui/ei.” 

Prezentul proiect de cercetare a fost interesat să „aprofundeze”, mai exact, să 
particularizeze în cazul unui sub-domeniu specific din realitate tematica „violenţei în 
familie” şi, implicit, să realizeze o serie de comparaţii cu seriile de date sociologice 
existente. Pentru aceasta conceptul de „violenţă în familie” a fost operaţionalizat de-a 
lungul dimensiunilor incluse şi în cadrul anchetei din 20034: 

1. Violenţa psihologică, care constă din agresiuni verbale, intimidare, batjocură, 
umilire; 

2. Violenţa fizică, prin care se provoacă victimei o serie de vătămări prin 
pălmuire, lovire cu sau fără obiecte, bătaie; 

3. Violenţa socială, reprezentând o formă de violenţă psihologică pasivă, care 
constă în controlarea victimei, izolarea acesteia de familie sau prieteni (e), monitorizarea 
activităţilor lui/ei, rezultând din întreruperea sau insuficienţa relaţiilor sociale, precum şi 
din restrângerea accesului la informaţie; 

4. Violenţa economică, o altă formă de violenţă psihologică pasivă, care 
presupune oprirea accesului victimei la bani sau la alte mijloace economice; 

5. Violenţa sexuală, adică forţarea victimei la activitate sexuală nedorită.  
Dacă în urmă cu un an ancheta realizată asupra unui eşantion naţional a fost 

interesată vă identifice formele de manifestare a fenomenului în plan social general, ca si 
percepţiile şi aprecierile asociate lui la nivelul subiecţilor intervievaţi, de această dată 
„respondentul” la întrebările noastre nu a mai fost un individ uman concret ci mass 
media româneşti – mai precis, presa scrisă. Am căutat astfel să vedem cum este prezentă 
această temă socială, care sunt „clişeele” vehiculate, dezvoltate şi perpetuate prin 
intermediul articolelor publicate într-un corpus compus dintr-un eşantion al titlurilor de 
presă. 

 
1.2.2. Mediatizarea „violenţei în familie” 

Proiectul de cercetare „Monitorizarea reflectării violenţei în familie în presa 
scrisă din România” a plecat de la perspectiva specifică sociologiei jurnalismului, 
conform căreia mesajul media este un „construct” realizat de profesioniştii din domeniu. 

                                                
3 Recomandarea Nr. R (85) 4 cu privire la violenţa în familie - Adoptată la 26 martie 1985 – www. 
social.coe.int/en/cohesion/fampol/recomm/family/R (85) 4.htm # FN1. 
4 Cercetarea Naţională privind Violenţa în Familie şi la Locul de Muncă-România, 2003 - CPE, 2003, 
p. 67.  
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Astfel, un eveniment nu doar se întâmplă într-un anumit loc din lume; el este o relaţie 
dintre o anumită întâmplare şi un set de simboluri. Se consideră că mass media operează 
în interiorul unei culturi şi sunt obligate, în acest fel, să utilizeze simbolurile culturale. 
Chiar dacă în lume zilnic se întâmplă milioane de evenimente, numai o infimă parte a lor 
devine vizibilă ca „potenţial subiect de ştire”; iar din această infimă parte, un şi mai mic 
procent devine „ştire propriu-zisă”, fiind produsă ca ştire în cadrul mass-media. 

 La această „provocare” s-a adăugat şi perspectiva „sensibilă la gen” pe care a 
implicat-o abordarea noastră. Mai exact, am luat în considerare dubla perspectivă 
conform căreia „violenţa în sine este adecvată a fi prezentată drept ştire” 5 şi cea 
conform căreia „presa este angajată activ în reproducerea intereselor statului (prin 
discursurile legale) şi a ideologiei patriarhale (prin discursul de gen)”.6  

De aici includerea în cadrul definiţiei anterioare a „violenţei în familie” a două 
elemente noi: 

A. O serie de elemente specifice altor proiecte de cercetare asupra violenţei 
realizate în domeniul comunicării de masă. Astfel, am luat în considerare o serie de 
precizări realizate în cadrul unui proiect de cercetare realizat în Finlanda unde violenţa 
prezentată în media a fost definită ca: 

„ … acţiunile care produc sau sunt destinate să producă rănirea proprie sau a altei 
persoane psihic sau fizic, incluzând ameninţări implicite, comportamentul non-verbal, şi 
explozii de furie direcţionate împotriva animalelor şi obiectelor neînsufleţite.”7  

B. Considerarea diferenţelor de gen manifeste în interiorul mass media ca 
sistem şi a reprezentărilor media asupra realităţii. În acest sens am ţinut cont, pe de o 
parte, de „sexismul organizaţional subtil” care se manifestă în interiorul instituţiilor de 
presă, încercând să identificăm dacă şi cum apar acestea în cazul articolelor publicate în 
ziarele centrale româneşti. Cu alte cuvinte, am căutat să vedem dacă media din România 
perpetuează fenomenul manifestat la nivel global şi desemnat sub sintagma „diviziunea 
sexualizată a practicii jurnalistice”8:  

„Femeile tind să preia (sau le sunt asignate) arii ale jurnalismului care extind într-
un fel responsabilităţile în familie: educaţia, sănătatea, cultura, societatea, în timp ce 
finanţele, politica, relaţiile internaţionale rămân bastionul bărbaţilor.” 

Pe de altă parte, am căutat să identificăm „stereotipurile de gen” asociate 
fenomenelor violenţei în familie aşa cum sunt acestea prezentate în presa scrisă 
românească. Şi de această dată, am ţinut cont de faptul că este posibil să se manifeste 
existenţa unor „mecanisme de invizibilizare” a femeilor prin construcţia mesajelor 
media9:  

„ – utilizarea numelor generice şi numelor de profesii doar la masculin; 
 - înlocuirea identităţii profesionale cu cea de gen (judecătoarea X, … reluată cu 

femeia, în timp ce infractorul care a atacat-o este prezentat cu numele complet); 
- strategii de numire indirectă, adiacentă unei personalităţi masculine (soţia lui, 

amanta lui etc.); 

                                                
5 Wykes, M, News, Crime and Culture, Pluto Press, 2001, p. 141. 
6 Wykes, M, News, Crime and Culture, Pluto Press, 2000, p. 162. 
7 Gunter, B, Media Research Methods, Sage Publication, 2000, p. 269. 
8 Dragomir, O, Miroiu, M, Lexicon feminist, Editura Polirom, Iaşi, 2002, p. 166. 
9 Dragomir, O, Miroiu, M, Lexicon feminist, Editura Polirom, Iaşi, 2002, p. 166-167. 
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- privilegierea indicilor de aparenţă fizică şi statut marital (tânăra blondă sau 
tânăra femeie) şi omiterea profesiei.” 

Plecând de la acest cadru conceptual general am elaborat şi enunţat problemele şi 
obiectivele specifice de cercetare ale prezentului proiect.  

 
1. 3. Problemele de cercetare şi obiectivele specifice de lucru ale proiectului  

Având în vedere obiectivele generale ale prezentului proiect de cercetare am 
formulat atât o serie de întrebări (probleme) care ne-au ghidat analiza cât şi un set de 
obiective mult mai specifice („de lucru”) pentru o mai atentă descriere şi explicare a 
materialului empiric ce urma a fi adunat.  

 
1.3.1. Problemele de cercetare la care prezentul proiect de cercetare a căutat să 

răspundă au fost următoarele 
1. Care este nivelul de mediatizare a violenţei în familie în mass media din 

România? 
2. Cum este prezentată violenţa în familie în presa  scrisă din România?  
3. Cât de obiectivă/imparţială este prezentarea fenomenului violenţei în familie în 

variate ziare româneşti? 
4. Există stereotipuri de gen asociate prezentării violenţei în familie în mass media 

din România? 
5. Care este nivelul de „sensibilitate de gen” manifestat în prezentarea 

fenomenelor de violenţă în familie în media din România? 
 
1.3.2. Obiectivele de lucru ale prezentului proiect de cercetare au fost 

următoarele: 
1. Identificarea elementelor-cheie ale reprezentărilor pe care jurnaliştii români le 

au asupra fenomenelor de violenţă în familie; 
2. Realizarea unei tipologii a modalităţilor de prezentare în presa scrisă din 

România a subfenomenelor incluse în categoria tematică generală a „violenţei 
în familie”;  

3. Elaborarea unor elemente-cheie pentru înţelegerea particulară din presa scrisă 
românească a fenomenelor de violenţă în familie; 

4. Identificarea prezenţei stereotipurilor de gen în prezentarea mediatizată a 
fenomenului de violenţă în familie din România; 

5. Determinarea principalelor riscuri la nivel social (individual şi colectiv) 
asociate de jurnaliştii români cu fenomenele de violenţă în familie: care sunt 
cauzele şi efectele care determină menţinerea si amplificarea fenomenelor de 
violenţă în familie, aşa cum apar acestea în mesajele media româneşti? 

6. Identificarea principalelor mecanisme prin care se poate induce o atitudine mult 
mai sensibilă a jurnaliştilor români faţă de aspectele negative ale fenomenului 
violenţei în familie; 
Pentru atingerea acestor obiective de lucru, am ales să utilizăm o metodă de lucru 

distinctă: analiza de conţinut a mesajelor unui corpus de ziare naţionale considerate pe 
parcursul unui interval de timp mai lung – şase luni (mai exact perioada 1 martie – 31 
august 2004).  
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1.4. Metodologia cercetării 

1.4.1. Metoda de cercetare utilizată  

Proiectul de cercetare „Monitorizarea reflectării violenţei în familie în presa 
scrisă din România” a folosit drept metodă de cercetare analiza de conţinut a mesajelor 
despre violenţă în familie prezente într-un eşantion compus din ziarele centrale publicate 
în România. Prin definiţie, „analiza de conţinut” este o metodă care în concepţia lui B. 
Berelson:  

„ … vizează descrierea obiectivă, sistematică şi cantitativă a conţinutului 
manifest pe care îl are comunicarea.”10 

O astfel de definiţie implică trei caracteristici fundamentale ale metodei analizei 
de conţinut11: 

1. Analiza de conţinut este o metodă sistematică – deci, corpus-ul de mesaje care 
sunt analizate este ales conform cu reguli explicite şi aplicate consecvent; trebuie să 
existe uniformitate în codificarea materialului empiric şi în procedeele de analiză; 

2. Analiza de conţinut este o metodă obiectivă – este necesar ca într-un proiect de 
cercetare care utilizează această metodă să fie parcurse cu mare rigoare toate etapele 
componente; acest lucru este necesar pentru a fi posibilă reluarea şi replicarea studiului.  

3. Analiza de conţinut este o metodă cantitativă, cuantificabilă – deci, scopul 
unui proiect de cercetare care va utiliza această metodă este de a identifica şi număra 
apariţiile unei caracteristici sau unei dimensiuni a textelor, mesajelor analizate, pentru a 
realiza explicaţii mai generale despre acest tip de fenomene şi procese specifice – 
conţinutul mesajelor comunicării.  

R. D. Wimmer şi J. R. Dominick12 au identificat cinci scopuri principale ale 
analizei de conţinut: (1) Descrierea patern-urilor sau tendinţelor în prezentările media; 
(2) Testarea ipotezelor despre strategiile sau scopurile procedeelor media; (3) 
Compararea conţinutului media cu lumea reală; (4) Aprecierea reprezentării unui grup 
particular în societate; (5) Extragerea inferenţelor legate de efectele media. 

 
 
 
1.4.2. Eşantionul  

Eşantionul utilizat în cazul analizei de conţinut a cuprins articolele referitoare la 
violenţa în familie publicate în şase ziare centrale din România: Libertatea, Evenimentul 
Zilei, România Liberă, Adevărul, Naţional, Jurnalul Naţional. Perioada de monitorizare 
şi de analiză a acoperit o perioadă de şase luni (1 martie – 31 august 2004). 
 În alegerea celor şase ziare am plecat de la două tipuri de considerente: 

                                                
10 Chelcea, S, Metodologia cercetării sociologice – Metode cantitative şi calitative, Editura Economică, 
Bucureşti, 2001, p. 519. 
11 Gunter, B, Media Research Methods, Sage Publication, 2000, p.56. 
12 Wimmer, R, D, Dominick, J, R, Mass media research – An introduction, Wadsworth Pbl. Comp., 
1983, p. 175-177. 
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A. Elemente general-teoretice. În acest caz este vorba de încadrarea titlurilor de 
presă în tipul „presă de informare generală”, mai exact13: 

„ … acele titluri al căror conţinut este multi-tematic (evenimente din arii 
tematice variate), informativ (privilegiază genurile jurnalistice de informare) şi au un 
ciclu editorial redus (cotidiane şi săptămânale).” 

Toate cele şase titluri de presă sunt ziare cotidiane (deci cu o periodicitate de 
apariţie zilnică), au un conţinut „mozaicat”, variat, centrat pe informaţii şi pe comentarii 
de factură generală şi sunt distribuite la nivel naţional.  

B. Motivaţii pragmatice, legate de selecţia din totalul publicaţiilor cotidiane şi 
generaliste existente pe piaţa presei scrise a titlurilor incluse în eşantionul nostru. În 
acest sens putem menţiona faptul că nu am avut acces la serii de date legate de „cota de 
lectură” a variatelor titluri din media româneşti. Unicul indicator disponibil în acest sens 
este „consumul de mesaje media”, aşa cum este introdus el ca întrebare specifică în 
„Barometrul de Opinie Publică”14.  

 
Tabelul 1.3. – Evoluţia consumului mass media (%) 

 Cât de des vă uitaţi la 
TV? 

Cât de des ascultaţi radio? Cât de des citiţi ziarele? 

 Mai 
2003 

Oct 
2003 

Mai 
2004 

Mai 
2003 

Oct 
2003 

Mai 
2004 

Mai 
2003 

Oct 
2003 

Mai 
2004 

Zilnic 72 75 76 48 51 50 19 9 20 
De câteva 
ori/săptămână 

15 13 11 20 19 18 22 10 21 

De câteva 
ori/lună 

3 2 3 6 5 6 13 14 14 

O dată pe 
lună/mai rar 

2 2 2 6 5 5 15 23 ]5 

Deloc  8 8 8 20 19 20 31 44 30 
 
În lipsa unui set de date consistent referitor la consumul de presă scrisă din 

România, în alegerea ziarelor incluse în eşantionul asupra căruia s-a aplicat metoda 
analizei de conţinut, am ţinut cont de datele oficiale disponibile legate de difuzarea 
acestor ziare. Mai exact este vorba de ziare al căror „tiraj brut” (număr de copii) plus 
cifrele de vânzare şi de difuzare le plasează între cele mai importante din ţară în perioada 
de timp considerată15.. [A se vedea în acest sens Anexa I, referitoare la declaraţiile de 
auditare BRAT ale acestor titluri de presă]. 

Cu titlu general putem indica unele tendinţe referitoare la evoluţia datelor BRAT 
la nivelul unei perioadei din intervalul de timp considerat (martie – iunie 2004): 

1. Cele şase titluri de presă au cunoscut medii lunare de vânzare diferite în cele 
patru luni considerate. Astfel, România Liberă, Naţional şi Adevărul au avut o evoluţie 
relativ constantă, fără diferenţe importante în totalul numărului total de copii vândute în 
intervalul martie–iunie 2004, în timp ce pentru Libertatea, Evenimentul Zilei şi Jurnalul 
Naţional ritmul lunar al vânzărilor a variat semnificativ. Pentru ultimele trei titluri datele 
auditate de BRAT indică atât luni de maxim al vânzărilor (mai – Libertatea, martie – 
                                                
13 Petcu, M, Tipologia presei româneşti, Editura Institutului European, Iaşi, 2000, p. 193. 
14 „Barometrul de Opinie Publică” realizat la cererea Fundaţiei pentru o Societate Deschisă de The Gallup 
Organization, Mai 2004, http://www.osf.ro. 
15 „Certificatele de audit”, BRAT, Septembrie 2004, BRAT, www.brat.ro. 
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Jurnalul Naţional şi iunie pentru Evenimentul Zilei) cât şi perioade de minim din acest 
punct de vedere (martie – Libertatea, mai – Jurnalul Naţional, mai pentru Evenimentul 
Zilei). 

 
Figura 1.1. – Evoluţia mediei lunare de vânzări pentru ziarele incluse în eşantion  

Evoluţia mediei lunare de vânzări pentru ziarele considerate
Ianuarie -Iunie 2004

Adevărul

Evenimentul Zilei

Jurnalul Naţio nal

Libertatea

Naţional

România Lib eră

Ian - 04 Feb-04 Mar-04 Apr-04 Mai - 04 Iun - 04  
(Sursa: BRAT - www.brat.ro) 
 
2. Din perspectiva strict economică, cotidianele generaliste incluse în eşantionul 

analizat au diferit semnificativ în perioada pentru care au fost accesibile datele BRAT. 
Astfel, ziarul care a avut cea mai mare pondere din punctul de vedere al tirajului şi al 
vânzărilor a fost Libertatea, diferenţa dintre totalul numărului de exemplare difuzate şi 
cel al exemplarelor vândute fiind în acest caz de 6% per totalul eşantionului considerat. 
În acelaşi timp, unele titluri de presă par să fi înregistrat reduceri importante în volumul 
vânzărilor (exemplu în această situaţie fiind Jurnalul Naţional pentru care totalul 
exemplarelor vândute a reprezentat aproximativ 5% din totalul numărului de copii 
difuzate în lunile martie – iunie 2004). Totodată, alte ziare analizate se pare că şi-au 
consolidat poziţia pe piaţă, acesta fiind cazul ziarului Adevărul, unde vânzările au 
depăşit cu 3% numărul de copii difuzate. În fine, au existat titluri de presă pentru care 
raportul dintre „difuzare” şi „vânzare” s-a menţinut constant – cazul ziarelor 
Evenimentul Zilei, Naţional şi România Liberă. 

 
Tabelul 1.4. – Evoluţia tirajelor, a numărului de copii vândute şi a celor difuzate 

(martie – iunie 2004) 
 Tiraj Brut - % Total Difuzat - % Total Vânzări - %  
Adevărul 15 17 20 
Evenimentul Zilei 13 12 14 
Jurnalul Naţional 20 19 4 
Libertatea 38 37 43 
Naţional 5 5 7 
România Liberă 9 10 12 

(Procentul pentru fiecare categorie este calculat din totalul numărului de 
exemplare per eşantionul considerat.) 
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3. Putem aplica o modalitate diferită de citire a Tabelului 1.4. – de exemplu: „Per 
totalul eşantionului considerat ziarul Adevărul a avut un tiraj brut de 15% , mai redus 
decât cel al Jurnalului Naţional, dar a vândut de cinci ori mai multe copii decât cele 
vândute de Jurnalul Naţional în această perioadă de timp.” 

Citirea specifică a Tabelul 1.4. anterior ne mai indică şi următoarea clasificare a 
ziarelor analizate: 

 
Figura 1.2. – Clasificarea ziarelor din perspectiva raportului „tiraj” – 

„distribuţie” – „vânzări” (Martie – August 2004) 
 

 
 

 (Sursa: Datele BRAT – www.brat.ro) 
  

 
1.4.3. „Grila de analiză” utilizată în analiza de conţinut 

Grila de analiză pe care am construit-o în cadrul proiectului cuprinde şase (6) 
seturi de itemi. Toate aceste seturi de itemi, prin care analizăm coordonatele mediatizării 
evenimentului, au, la rândul lor, un număr mai mare sau mai mic de itemi şi sub-itemi.  

În cadrul proiectului „Monitorizarea reflectării violenţei în familie în presa 
scrisă din România” s-a optat pentru construirea unei grile de analiză compusă din itemi 
focalizaţi pe teme, pentru a asigura obiectivitatea opţiunii metodologice înţeleasă ca o 
îmbinare între aspectele cantitative (înregistrarea cantitativă a frecvenţei apariţiei unui 
cuvânt într-un mesaj – conţinutul explicit al mesajului) cu elemente calitative ale unui 
mesaj media (surprinderea „calitativă” a conţinutului materialelor şi a mesajelor mai 
mult sau mai puţin explicite pe care acestea le cuprind – mesajul implicit transmis de 
media).  

În sprijinul opţiunii noastre putem invoca cu titlu de exemplu studiul „National 
Television Violence” realizat în SUA in anii ’9016. Studiul a fost finanţat timp de trei ani 
(1994-1997) de National Cable Television Association din S.U.A. şi a dezvoltat o 
metodologie elaborată care a apreciat cantitatea de violenţă prezentată la TV, natura 
prezentărilor violenţei şi a contextelor în care apare violenţa. Scopul studiului a fost 
acela de a dezvolta o definiţie a violenţei prezentate în programele şi emisiunile de 
televiziune. În acest sens, definiţia rezultată a inclus trei concepte: (1) noţiunea de 

                                                
16 Gunter, B, Media Research Methods, Sage Publication, 2000, p. 82. 

Adevărul 
Maximum vânzări 

Distribuţie şi triaj constante 

Evenimentul Zilei 
Naţional 

România Liberă 
Raport echilibrat: tiraj, distribuţie, vânzări 

 
Libertatea 

Maximum tiraj, distribuţie şi vânzări 

Jurnalul Naţional 
Reducere a vânzărilor 

Exces de tiraj şi distribuţie 
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ameninţare credibilă a violenţei (situaţii în care un individ îl ameninţă pe un altul, astfel 
încât există o probabilitate reală că va urma violenţa, deoarece iniţiatorul ei are o intenţie 
clară în acest sens); (2) manifestările deschise ale comportamentului violent; (3) 
consecinţele puternice ale violenţei nevăzute (situaţii în care cineva este prezentat ca 
suferind o durere sau un disconfort şi unde există indicaţii clare că el este victima unei 
violenţe). Această definiţie a permis elaborarea unei înţelegeri mai complete asupra 
violenţei din media. Factorii care au fost incluşi în tipologia actelor şi comportamentelor 
violente au fost raţionalizaţi în termenii semnificaţiilor lor ca mediatori posibili ai 
răspunsurilor audienţei la prezentările media ale violenţei şi operaţionalizaţi ulterior ca 
elemente ale unor decizii ale Federal Communication Commission din S.U.A în 
favoarea limitării prezentării de acte violente la televiziune.  

 
1.4.4. Unitatea de înregistrare 

Unităţile de înregistrare delimitate diferă în funcţie de specificitatea analizei. Toţi 
itemii şi subitemii utilizaţi în acest proiect au avut ca unităţi de înregistrare „tema”. Am 
consemnat, aşadar, dacă temele pe care le-am identificat, conform obiectivelor 
proiectului de cercetare, apar sau nu în corpusul de analiză delimitat, respectiv diferitele 
tipuri de articole de presă din ziarele incluse în eşantionul considerat. Am optat, în 
această parte de cercetare, pentru construirea unei grile compusă din itemii focalizaţi pe 
teme deoarece scopul cercetării noastre a fost o surprindere „calitativă” a conţinutului 
materialelor şi a mesajelor mai mult sau mai puţin explicite pe care acestea le cuprind. 

 
Caseta 1.2. - Grila de analiză utilizată în analiza de conţinut 

I. Elemente generale de mediatizare în presa scrisă românească a violenţei în familie - 
caracteristici specifice pentru ziarele analizate, analize comparative: 
1. Frecvenţa mediatizării în funcţie de tipul articolului; 
2. Dimensiunea articolelor; 
3. Poziţionarea articolelor în paginile de ziar (locul articolului/articolelor în cadrul unei 
pagini de ziar); 
4. Poziţionarea/ vizibilitatea articolelor în economia ziarelor (poziţia în ziar a paginilor în 
care apar articole referitoare la violenţa în familie); 
5. Poziţionarea/ vizibilitatea articolelor în paginile din interiorul ziarelor (identificarea 
„numelor” specifice ale paginilor de ziar în care apar articole referitoare la violenţa în familie); 
6. Importanţa temei „violenţei în familie” în cadrul articolelor. 
II. Conţinutul mediatizării – descrierea actelor de violenţă în familie în presa scrisă din 
România: 
1. Tipuri de violenţă; 
2. Forme de manifestare a violenţei; 
3. Locul desfăşurării actelor de violenţă;  
4. Circumstanţele/mobilul declanşării actelor de violenţă; 
5. Mediatizarea actelor de violenţă în funcţie de localizarea producerii lor; 
6. Mediatizarea prezenţei copiilor în cazul familiei unde a avut loc actul violent; 
7. Numărul de agresori prezenţi în articol; 
8. Numărul de victime prezente în articol; 
9. Statutul autorului/autorilor actelor de violenţă în familie mediatizate. 
III. Conţinutul mediatizării – descrierea persoanelor implicate în actele de violenţă în familie: 
1. Ţinta/victima actelor de violenţă; 
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2. Caracterizarea victimei; 
3. Caracterizarea agresorului; 
4. Genul victimei şi al agresorului (dacă este precizat şi dacă da, care); 
5. Vârsta victimei şi a agresorului (dacă este precizată şi dacă da, care); 
6. Ocupaţia victimei şi a agresorului (dacă este precizată şi dacă da, care); 
7. Nivelul de instrucţie al victimei şi al agresorului (dacă este precizat şi dacă da, care 
este). 
IV. Elemente de mediatizare a aspectelor legale/juridice şi de sancţionare a actelor de 
violenţă în familie: 
1. Identitatea iniţiatorului acţiunii de sancţionare a actelor de violenţă comise; 
2. Statutul legal al actelor de violenţă comise/severitatea consecinţelor pentru agresor; 
3. Mediatizarea legislaţiei de prevenire sau combatere a violenţei în familie. 
V. Elemente de mediatizare a împrejurărilor în care s-au produs actele de violenţă în familie 
(existenţa martorilor, a intervenţiei copiilor etc.): 
1. Mediatizarea circumstanţelor actelor violente; 
2. Mediatizarea identităţii martorului la actul violent; 
3. Precizarea sau nu a intervenţiei copiilor. 
4. Actul de violenţă a fost însoţit sau nu de (tentativa de) sinucidere(a) victimei sau/şi a 
agresorului. 
VI. Aspecte ale practicii jurnalistice (date despre jurnalist, atitudinea lui, stil de mediatizare, 
surse etc.):  
1. Identitatea jurnalistului; 
2. Tipul sursei ştirii despre actul violent; 
3. Stilul de mediatizare; 
4. Atitudinea dominantă a jurnalistului; 
5. Descrierea de către jurnalist a actului de violenţă; 
6. Tonalitatea jurnalistului. 
7. Nominalizarea victimei; 
8. Tipuri de nominalizare a victimei; 
9. Locul geografic al comiterii actelor de violenţă. 

 
În acest fel am presupus că ar fi posibil ca o serie de date să ofere fundamentul 

empiric pentru testarea unui model explicativ al relaţiilor de reprezentare a fenomenului 
de violenţă în familie. Succint, modelul nostru ipotetic a plecat de la următoarele 
presupoziţii asupra modalităţilor de mediatizare a fenomenelor de violenţă în familie:  

 
Caseta 1.3. – Presupoziţii referitoare la mediatizarea fenomenului de violenţă în 

familie 
1. În decursul intervalului de timp considerat (martie–august 2004) elementele 

generale de mediatizare în presa scrisă românească a violenţei în familie vor rămâne 
neschimbate atât la nivelul întregului eşantion de titluri de presă considerate cât şi în cazul 
fiecărui ziar în parte. 

2. Mediatizarea fenomenelor de violenţă în familie va implica publicarea unor tipuri 
specifice de articole (reportaje, anchete şi „dosare de presă”), amplasate deseori pe prima 
pagină de ziar şi care au ca temă principală tocmai aceste fenomene. 

3. Tipurile de violenţă care vor fi mediatizate maximal de ziarele incluse în eşantion 
vor fi: „violenţa fizică” şi „violenţa sexuală” –  iar articolele publicate vor accentua 
„omorul” şi „rănirea” ca forme specifice de manifestare a violenţei în familie. 
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4. Articolele publicate pe tema violenţei în familie vor evidenţia circumstanţele socio-
economice ale declanşării actelor de violenţă în familie (alcoolismul, sărăcia, drogurile) în 
defavoarea celor psihologice sau de altă natură. 

5. Victimele şi agresorii prezentaţi în articolele despre actele de violenţă în familie 
vor fi caracterizate uniform din punctul de vedere al caracteristicilor socio-demografice. 

6. Mediatizarea fenomenelor de violenţă în familie nu va nominaliza victimele actelor 
de agresiune şi nu va face referire la prezenţa copiilor la producerea acestor acte. 

7. În decursul perioadei de timp considerate, articolele publicate pe tema violenţei în 
familie vor cuprinde referiri explicite la legislaţia de prevenire şi combatere a acestor acte. 

8. Articolele referitoare la violenţa în familie vor constitui un element important al 
„agendei social-politice” în cazul fiecărui titlu de presă considerat, astfel încât ele vor 
cuprinde nu numai simple descrieri ale unor fenomene sociale, ci şi soluţii la o serie de 
probleme semnalate. 

9. Principalele tipuri de acte de violenţă în familie mediatizate de ziarele analizate vor 
fi cele în care statutul de „suspect” al agresorului este stabilit de organele şi instituţiile 
statului. 

10. În mod majoritar, ziarele incluse în eşantion vor prezenta cazuri de violenţă 
semnalate nu numai de către instituţiile statutului, ci şi de reprezentanţii „societăţii civile” şi 
chiar de mass media. 

 
În acest fel am încercat să testăm un posibil model teoretic între variate serii de 

elemente. Reprezentarea grafică a existenţei unor relaţii între aceste elemente este cea 
din Figura 1.3: 

 
 

 Figura 1.3. – Modelul teoretic al mediatizării fenomenelor de violenţă în familie 
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Ne-am propus să surprindem, în cazul ipotetic al modelului anterior (din Figura 
1.3.) care dintre relaţiile reprezentate sunt identificabile în plan real şi dacă pot fi 
identificate alte legături (sau chiar elemente) pe care nu le-am presupus. 
 
1.5. Echipa de cercetare 

Echipa de cercetare care a realizat proiectul în lunile martie–august 2004 a fost 
compusă din: 

a. Asistente de cercetare: Mădălina Bodea; Alexandra Povară; Anca Velicu; 
b. Expertă media: Simona Ştefănescu; 
c. Sociologă, expertă specializată în problematica de gen si coordonatoarea 

echipei: Valentina Marinescu. 
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Capitolul 2. Elemente generale de mediatizare: caracteristici specifice 

pentru ziarele analizate, analize comparative 
 

Simona Ştefănescu 
 

  
2.1. Frecvenţa mediatizării generale a fenomenului în cele şase ziare analizate 
 

În perioada de timp monitorizată, cuprinsă între 1 martie şi 31 august 2004, în 
cele şase titluri de presă cuprinse în eşantionul cercetării noastre, au apărut un număr de 
225 de articole care au avut ca temă, fie principală, fie secundară, “violenţa în familie”. 

În cele şase luni în care a avut loc monitorizarea, dinamica numărului de articole 
având ca temă violenţa în familie a fost, la nivel general, următoarea: mai accentuată în 
prima lună de monitorizare (56 de articole), urmată de o scădere evidentă în cea de-a 
doua lună (35 de articole), de o “revenire” în luna mai, însă nu la parametrii atinşi în 
martie (creşterea fiind la nivelul de 44 de articole tematice), pentru ca, în lunile 
următoare, scăderea numărului de articole să fie progresivă şi constantă (33 de articole 
în luna iunie, 30 de articole în luna iulie şi 27 de articole în luna august) [a se vedea, în 
acest sens, şi tabelul 2.1. din anexa II]: 
  
 Figura 2.1. – Evoluţia numărului de articole cu tema “violenţa în familie” în 
perioada de timp monitorizată 
  

Analiza noastră de conţinut a relevat faptul că ziarele monitorizate diferă în 
privinţa mediatizării temei violenţei în familie. Două dintre titlurile de presă se disting 
printr-o mediatizare frecventă a temei: este vorba despre ziarele Adevărul şi Naţional. 
Astfel,  în decursul celor şase luni vizate, cotidianul Adevărul a publicat 67 de articole 
care au avut ca temă violenţa în familie, iar în Naţional au fost publicate 65 de articole.  
Într-o ierarhie stabilită în funcţie de cantitatea de articole apărute, urmează ziarul 
Libertatea, cu 46 de articole tematice în perioada martie-august 2004. Cotidianul 
România Liberă se remarcă printr-o mediatizare “medie” a violenţei în familie: 27 de 
articole, în timp ce alte două ziare, Evenimentul Zilei şi Jurnalul Naţional fac notă 
discordantă faţă de restul publicaţiilor incluse în cercetare prin slaba mediatizare a temei 
vizate. Astfel, dacă în Evenimentul Zilei au apărut, totuşi, în decursul celor şase luni 
monitorizate un număr de 13 articole tematice (ceea ce înseamnă o medie de 2 articole 
pe lună), în Jurnalul Naţional numărul de articole despre violenţa în familie a fost, în 
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perioada martie-august 2004, doar de 7, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 1 
articol pe lună. Însă despre evoluţia numărului de articole în perioada de timp 
monitorizată, detaliată pe fiecare titlu de presă în parte, vom reveni în cele ce urmează. 
Până atunci, prezentăm în continuare ierarhia celor şase publicaţii analizate, în funcţie de 
criteriul cantitativ al mediatizării violenţei în familie: 
 
 
 Figura 2.2. – “Ierarhia” celor şase ziare în funcţie de criteriul cantitativ al 
mediatizării violenţei în familie 
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Două titluri de presă, anume Jurnalul Naţional şi Evenimentul Zilei se remarcă prin 
absenţa oricărui articol dedicat violenţei în familie pe parcursului unui întregi luni 
calendaristice. În cazul Jurnalului Naţional remarcăm această absenţă în trei luni 
consecutive, anume mai, iunie şi iulie, în timp ce Evenimentul Zilei într-o singură lună, 
iulie 2004, nu are nici un articol având ca subiect tema noastră de interes [a se vedea, în 
acest sens, şi tabelul 2.3. din anexa II].  

În ceea ce priveşte evoluţia numărului de articole în care a fost mediatizată 
violenţa în familie în cazul fiecărei publicaţii incluse în analiză, remarcăm faptul că 
majoritatea lor se înscriu în evoluţia generală despre care am vorbit anterior: un număr 
mai mare de articole publicate în luna martie, urmat de o scădere a acestuia în luna 
aprilie, de o creştere, însă nu la nivelul celei din martie, în luna mai, după care constatăm 
fie o scădere, fie o stagnare a numărului de articole. Unele variaţii de la acest “traseu” au 
existat, desigur, de la caz la caz, aşa cum vom arăta în continuare în analiza detaliată per 
fiecare titlu de presă, şi cum poate fi observat în tabelele din anexa 2. 
 Ziarul care mediatizează cel mai frecvent violenţa în familie, Adevărul, a 
publicat şi cele mai multe articole tematice în luna martie, anume 19, acesta fiind, de 
altfel, numărul maxim de articole pe care le-a publicat într-o lună un cotidian cuprins în 
analiza noastră. Evoluţia Adevărului a fost, în continuare, următoarea: o scădere 
evidentă în aprilie, la doar 9 articole despre violenţa în familie, o creştere, însă nu foarte 
accentuată, în luna mai, la 12 articole, după care au urmat trei luni în care mediatizarea a 
scăzut, din nou, la nivelul cantitativ atins în luna aprilie (9 articole în fiecare din lunile 
iunie, iulie şi august 2004): 
  
 Figura 2.3. – Evoluţia numărului de articole cu tema “violenţa în familie” în 
perioada de timp monitorizată – ziarul Adevărul 
 

 Spre deosebire de ziarul Adevărul, a cărui evoluţie se înscrie în linii mari în 
tendinţă generală al publicaţiilor analizate, cel de-al doilea ziar din ierarhia noastră, 
Naţional, care mediatizează aproape la fel de frecvent violenţa în familie (65 de articole 
în Naţional faţă de 67 în Adevărul), are o evoluţie puţin diferită. Astfel, dacă în luna 
martie 2004 în acest cotidian erau publicate 9 articole având ca temă violenţa în familie, 
în luna aprilie constatăm o creştere considerabilă a numărului acestora (15), pentru ca în 
lunile mai şi iunie să observăm o scădere şi o stagnare la câte 11 articole. În schimb, în 
luna iulie numărul creşte din nou la 12 articole tematice, iar în august constatăm o nouă 
scădere, de data aceasta la doar 7 articole într-o lună: 
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Figura 2.4. – Evoluţia numărului de articole cu tema “violenţa în familie” în 
perioada de timp monitorizată – ziarul Naţional 

 
 Cel de-al treilea ziar din ierarhia noastră, Libertatea, urmează întrutotul tendinţa 
generală a evoluţiei numărului însumat de articole al tuturor publicaţiilor analizate: în 
luna martie acest cotidian publica 13 articole cu tema violenţei în familie, în aprilie 
numărul scade la 8 articole, în mai constatăm o “revigorare” la 10 articole (fără a mai 
atinge, aşadar, nivelul din martie), în iunie numărul scade din nou, la 7 articole, pentru 
ca în iulie şi în august scăderea să fie evidentă şi accentuată, la câte 4 articole lunar: 
 
 Figura 2.5. – Evoluţia numărului de articole cu tema “violenţa în familie” în 
perioada de timp monitorizată – ziarul Libertatea 

  
 O evoluţie interesantă în această perioadă o au articolele referitoare la violenţa în 
familie din cel de-al patrulea titlu de presă analizat, România Liberă. Observăm lipsa de 
uniformitate a prezenţei temei în acest ziar, ca şi discrepanţele destul de mari de la o 
lună la alta. Astfel, dacă în lunile martie şi mai 2004 erau publicate aici 7, respectiv 8 
articole despre tema în cauză, în  aprilie – aşadar între cele două perioade menţionate – 
regăseam în România Liberă numai un singur articol având ca temă violenţa în familie, 
în luna iunie 3 articole, în iulie numărul creşte din nou, însă nu prea mult, la doar 5 
articole tematice, pentru ca în august să întâlnim din nou 3 articole prin care era 
mediatizată tema vizată: 
 
 Figura 2.6. – Evoluţia numărului de articole cu tema “violenţa în familie” în 
perioada de timp monitorizată – ziarul România Liberă 
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 Cotidianul Evenimentul Zilei se remarcă, pe de o parte, prin numărul mic, per 
total, de articole despre violenţa în familie, iar pe de altă parte prin scăderea constantă a 
numărului lunar de articole în perioada de timp monitorizată. Astfel, cel mai mare număr 
de articole tematice care au fost publicate într-o lună a fost în acest ziar doar de 5. 
Întâlnim acest “maxim” în prima lună monitorizată, martie 2004. În aprilie, ca şi în 
România Liberă şi în Jurnalul Naţional, doar un singur articol despre violenţa în familie 
a fost publicat în acest titlu de presă, în mai şi iunie întâlnim câte 3 articole, în luna iulie 
observăm absenţa totală a temei în ziar, pentru ca în luna august violenţa în familie să fie 
mediatizată din nou, însă într-un singur articol: 
  
 Figura 2.7. – Evoluţia numărului de articole cu tema “violenţa în familie” în 
perioada de timp monitorizată – ziarul Evenimentul Zilei 
 

În fine, ultimul titlu de presă cuprins în analiză, Jurnalul Naţional, se remarcă 
prin lipsa constantă a mediatizării violenţei în familie. Acest ziar este, de altfel, singurul 
în care, timp de trei luni (mai, iunie şi iulie), tema care ne interesează nu apare în nici un 
articol de presă. În restul de trei luni regăsim aici doar câte 3 articole având ca temă 
violenţa în familie (în lunile martie şi august 2004), respectiv un singur articol (în luna 
aprilie): 

Figura 2.8. – Evoluţia numărului de articole cu tema “violenţa în familie” în 
perioada de timp monitorizată – ziarul Jurnalul Naţional 
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2004, întâlnim această situaţie, în timp ce în Jurnalul Naţional pe parcursul a trei luni 
consecutive tema a lipsit cu desăvârşire. 
  
 Apariţia sincopată a numărului mai mare sau mai mic de articole având ca temă 
violenţa în familie nu ne permite elaborarea unui model al evoluţiei mediatizării 
fenomenului, chiar dacă, la o privire de ansamblu, constatam o scădere progresivă a 
numărului de articole tematice, în special în ultimele trei luni de monitorizare. Violenţa 
în familie, ca temă de presă, are o prezenţă în scădere în articolele din cele şase ziare 
analizate în perioada martie-august 2004. Cu toate acestea, analiza relevă că au existat 
săptămâni chiar în lunile august ( 23-29 august, cu 11 articole incluse în analiză), iulie 
(săptămâna 19-25 iulie, cu 10 articole) şi iunie (săptămâna 7-13 iunie, cu 10 articole 
analizate) în care tema violenţei în familie a fost mediatizată cu o frecvenţă destul de 
crescută. Aceasta înseamnă că nu putem considera că există un traseu constant-
descendent pentru mediatizarea fenomenului violenţei în familie, ci mai degrabă o 
evoluţie disparată, inconstantă care caracterizează atât titlurile de presă scrisă analizate, 
privite în ansamblu, cât şi fiecare ziar în parte, aşa cum arătam mai devreme şi cum 
poate fi observat în figurile de mai sus. 
 
2.2. Mediatizarea “violenţei în familie”: caracteristicile “produselor” jurnalistice în 
legătură cu tema de cercetare  
 

În acest capitol de cercetare am avut în vedere analiza coordonatelor generale ale 
mediatizării fenomenului de violenţă în familie în cele şase titluri de presă scrisă centrală 
din România. Mai precis, ne-au interesat caracteristicile “produselor” jurnalistice în 
legătură cu tema violenţei în familie, analiza noastră fiind focalizată, din acest punct de 
vedere, asupra a şase itemi: 

1. Frecvenţa mediatizării în funcţie de tipul articolului; 
2. Dimensiunea medie a articolelor care au avut ca temă violenţa în familie; 
3. Poziţionarea articolului în pagina de ziar; 
4. Poziţionarea/ vizibilitatea articolelor în economia ziarului; 
5. Poziţionarea/ vizibilitatea articolelor în paginile din interiorul ziarelor; 
6. Importanţa “violenţei în familie” în cadrul articolului. 
 
2.2.1. Frecvenţa mediatizării în funcţie de tipul articolului 
 
Primul item se referă la “genurile jurnalistice” utilizate de ziariştii de la cele şase 

publicaţii incluse în cercetare pentru a mediatiza, într-un fel sau altul, violenţa în familie. 
Este vorba despre determinarea tipurilor de produse media (de presă scrisă) prin care 
tema este transmisă şi prezentată publicului. Unităţile de înregistrare prin care am 
consemnat mediatizarea fenomenului au fost, în acest caz, determinate de principalele 
tipuri de produse de presă scrisă întâlnite în ziare:  
a) editorialele;  
b) ştirile, însoţite sau nu de fotografie;  
c) articolele, cu sau fără fotografie;  
d) articolele de fond, de asemenea fie cu, fie fără fotografie;  
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e) reportajul sau ancheta - am distins, şi în acest caz, între reportajele/ anchetele cu 
fotografie şi cele fără fotografie;  
f) dosarul sau sinteza – cu sau fără fotografie. 

Ştirea, ca gen jurnalistic, reprezintă, prin esenţa sa, tipul de produs media prin 
care sunt transmise strict informaţii despre un anume subiect, fără alte comentarii 
aferente. Pornind de la această premisă am luat şi noi în considerare, în cercetarea 
noastră, ştirea ca gen jurnalistic: produsul media în care sunt transmise doar informaţii 
despre un eveniment/fenomen/situaţie etc., şi în care ziaristul nu intervine în nici un fel. 

Pe de altă parte, atunci când ziaristul îşi face simţită, într-un fel sau altul, 
prezenţa în text, prin comentarii conexe, prin aprecieri generale sau personale, când 
amănuntele despre subiect se înmulţesc şi se detaliază, atunci avem de-a face cu ceea ce 
noi am considerat a fi un articol. Aşadar, în general, un articol îndeplineşte, într-o 
măsură mai mare sau mai mică, atât funcţia de informare, cât şi funcţia de comentare/ 
deliberare a unui eveniment sau fenomen mediatizat. 

Atunci când un astfel de articol îşi găseşte loc pe prima pagină a unui cotidian, 
avem de-a face cu un articol de fond.  

De asemenea, pe prima pagină sunt plasate, de obicei, editorialele, acestea fiind 
genurile jurnalistice considerate a fi cele mai semnificative pentru poziţia şi atitudinea 
de ansamblu a unui ziar. Ca gen jurnalistic, editorialul încearcă să impună, într-un fel 
sau altul, o anumită realitate în acel mod descrisă. Editorialistul contribuie decisiv la 
construcţia evenimentului mediatizat, şi o poate face în două moduri: printr-o încercare 
de a oferi coerenţa evenimentului (momentele, elementele, cauzele, consecinţele şi 
efectele acestuia sunt structurate şi/sau restructurate astfel încât să rezulte o schemă 
coerentă) sau printr-o muncă de reconstrucţie a întregului edificiu care este evenimentul.  

Un alt gen jurnalistic care a constituit unitate de înregistrare în analiza noastră de 
conţinut a fost reportajul sau ancheta. M. Stoian17 consideră că trăsăturile definitorii ale 
reportajului sau anchetei jurnalistice sunt următoarele patru: 1. Actualitatea (reportajul 
nu poate fi conceput în afara actualităţii imediate, el trăieşte exclusiv ca mărturie a vieţii 
curente a societăţii, iar militantismul, angajarea reporterului presupun cauze de strictă 
actualitate); 2. Autenticitatea (reportajul nu poate fi conceput, aşadar, fără prezenţa 
nemijlocită a autorului la evenimentul relatat, însă nu doar atât: el - reporterul – trebuie 
să şi selecteze, să ierarhizeze evenimentele în funcţie de un cât mai larg interes social, să 
ajungă la cauze, să descifreze resorturile psihologice, morale, sociologice, ideologice 
care-i animă pe “eroii” săi, să surprindă contradicţiile, să pună întrebări şi să sugereze 
soluţii etc.); 3. Atitudinea (necesară, după autorul citat, într-un reportaj, deoarece acesta 
este un gen jurnalistic care informează în scopul formării, al antrenării la acţiune 
conştientă) şi 4. Plasticitatea (pentru că, spre deosebire de alte genuri ziaristice, 
reportajul face apel la mijloace şi procedee literare care ţin de compoziţie, de imaginea 
artistică, de stil, de vocabular etc.). 

În fine, ultimul tip de gen jurnalistic inclus în analiza noastră, dosarul sau 
sinteza, reprezintă acel produs media care sintetizează munca de informare, culegere de 
date, interviuri, interpretări, comentarii etc. pe care un ziarist o întreprinde cu privire la 
un anumit subiect - fenomen, eveniment, situaţie etc. Uneori o astfel de muncă poate fi 
desfăşurată pe parcursul unei perioade mai lungi de timp, zile sau chiar săptămâni, dat 
fiind caracterul “total” al produsul media despre care vorbim. Acesta presupune o 
                                                
17 Stoian, Marin,Genuri ziaristice, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002, p. 41-42 
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strângere cât mai completă de informaţii şi o acoperire cât mai exhaustivă a 
fenomenului, astfel încât, atunci când “dosarul” este gata, ziaristul să poată oferi o 
imagine asupra fenomenului din care cititorul să obţină răspunsuri la orice fel de 
întrebare ar avea. 

Date fiind toate aceste considerente referitoare la genurile jurnalistice, vom 
spune că un fenomen este cu atât mai mult mediatizat în profunzime cu cât i se alocă mai 
des genuri jurnalistice “de prim rang”, precum editorialele, articolele de fond sau 
dosarele/sintezele. Spunem aceasta deoarece în mediatizarea unui fenomen contează nu 
doar cantitatea, ci şi, mai ales, “calitatea” produselor ziaristice care îl tratează. În special 
în ceea ce priveşte acoperirea mediatică a fenomenelor sociale complexe, contează nu 
doar informarea brută asupra unor întâmplări sau fapte, ci şi informaţiile suplimentare 
despre fenomen în ansamblul său, sau informaţiile care îi pot ajuta pe cititori, cu ar fi 
comentariul, sintezele, sugestiile. Astfel, cu cât unui subiect i se alocă mai multe 
editoriale, cu atât, putem spune, el este mediatizat mai intens. Desigur, este importantă şi 
cantitatea, repetitivitatea ştirilor despre un anumit subiect. Însă, informarea făcută doar 
prin ştiri scurte, lapidare, care oferă chiar prea puţine informaţii, nu este de preferat altor 
genuri jurnalistice, chiar cu o apariţie mai puţin frecventă, precum editorialele, articolele 
(mai ales dacă este vorba despre articole de fond) şi dosarele/ sintezele. De asemenea, 
este evidentă superioritatea prezentării unor evenimente prin intermediul reportajelor sau 
anchetelor, ale căror caracteristici şi avantaje le-am prezentat pe larg mai devreme, în 
faţa unor ştiri preluate de la agenţiile de presă. 

Aşa cum se observă mai sus, am delimitat în cadrul fiecărui gen jurnalistic între 
acela “însoţit de fotografie” şi cel “fără fotografie”. De aceea, câteva precizări mai 
trebuie făcute aici.  

În prezent, editorii din presa scrisă sunt din ce în ce mai convinşi că prelucrarea 
grafică a informaţiei, pe care o oferă cititorilor, a devenit nu doar un factor de atragere a 
atenţiei, ci şi un element de reglare a legăturilor cu marele public, element care a 
dobândit aproape aceeaşi importanţă ca şi conţinutul publicistic al publicaţiei18. 
“Manevrele şi procedeele grafice la care apelează presa scrisă actuală, extrem de 
sensibilă faţă de forţa de expresie a aşezării în pagină a textelor, titlurilor, fotografiilor, a 
raportului dintre spaţiile albe şi cele negre, a culorii, au determinat pe unii specialişti să 
vorbească despre apariţia unui nou fenomen, specific presei scrise, pe care l-au numit 
«televiziune imprimată»”19. De aceea, fotografia, cu deosebire, constituie punctul de 
atracţie al oricărei publicaţii. Privirea cititorului se îndreaptă cu predilecţie către două 
elemente fundamentale ale structurii grafice a paginii de ziar: fotografia (ilustraţia ca 
termen generic) şi titlurile articolelor20. Sub impactul puternic al televiziunii, tendinţa 
actuală a presei scrise este aceea de “vizualizare”. În prezent, fotografiile de presă au 
ajuns, uneori, să comunice mai mult decât titlurile articolelor şi chiar, uneori, decât 
textele înseşi. De aceea, fotografia de presă trebuie să aibă, în primul rând, virtuţi 
informaţionale şi abia apoi să se impună prin estetica ei.  

                                                
18 Cernat, Mihai, Conceperea şi elaborarea ziarului, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 
2003, p. 158. 
19 Idem. 
20 Ibidem, p. 195. 
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Astfel, vom spune în interpretarea noastră că orice gen jurnalistic însoţit de 
fotografie are o relevanţă mai mare decât genurile de presă de acelaşi tip care nu sunt 
însoţite de imagini. 

Analiza noastră de conţinut asupra celor şase titluri de presă scrisă din România 
relevă faptul că, în mediatizarea fenomenului de violenţă în familie, genul jurnalistic 
utilizat cel mai frecvent este ştirea fără fotografie. Astfel, din cele 225 de articole 
despre violenţa în familie, 153 sunt de tipul ştirilor fără fotografie, adică mai mult de 
două treimi din produsele media care au tratat subiectul nostru de interes. Aşa cum 
arătam mai sus, ştirea este tipul cel mai simplu de gen jurnalistic, cel mai puţin elaborat 
şi care, de fapt, transmite doar informaţii brute, fără alte prelucrări, comentarii, 
informaţii suplimentare despre fenomenul social, sugestii sau soluţii. Cu atât mai mult 
putem spune că fenomenul a fost tratat fără a se intra în profunzime, cu cât, de cele mai 
multe ori, aşa cum vom vedea şi în secţiunea dedicată dimensiunilor medii ale 
articolelor, ştirile erau foarte scurte, foarte lapidare şi foarte punctuale. Aceasta 
înseamnă că majoritatea ştirilor analizate transmiteau câteva informaţii despre un act de 
violenţă anume, fără nici o informaţie conexă, ajutătoare, fără aprecieri la adresa 
fenomenului social, a cauzelor sale, a posibilităţilor de stopare sau cel puţin atenuare etc.  

De asemenea, faptul că aceste 153 de ştiri nu au fost însoţite de fotografii relevă 
lipsa de importanţă acordată temei de către ziare, ignoranţa cu care este tratată ea în 
politicile editoriale şi publicistice din România. Aşa cum spuneam mai devreme, 
imaginile care însoţesc textele se percep şi se descifrează, uneori, mai uşor decât 
semnificaţia textelor înseşi, mai ales de către acei cititori nefamiliarizaţi cu un anumit 
limbaj publicistic. Or, analiza noastră relevă faptul că ziariştii şi editorii de ziare, în 
general, nu consideră că tratarea unor subiecte de violenţă în familie necesită 
accentuarea (pentru o mai bună “percepţie” şi “descifrare”) sau măcar atragerea atenţiei 
cititorilor asupra lor prin intermediul fotografiilor. Dincolo de valoarea informativă şi 
documentară a fotografiilor, ele pot avea şi o puternică valoare simbolică, iar această 
valoare simbolică este rareori, dacă nu chiar niciodată, exploatată în legătură cu tema 
noastră de interes de către ziariştii din România. 

Aceste afirmaţii sunt întărite de datele de analiză (vezi tabelul 2.4. din anexa II) 
conform cărora pe cel de-al doilea loc în ierarhia genurilor ziaristice utilizate pentru 
mediatizarea violenţei în familie se află tot un tip de produs media neînsoţit de 
fotografii, anume articolul fără fotografie. Acest gen jurnalistic a fost utilizat de 42 de 
ori în cele şase ziare monitorizate, în decurs de şase luni, pentru a trata fenomenul de 
violenţă în familie. Aşadar, articolele fără fotografie au fost folosite de 3,64 ori mai 
puţin faţă de ştirile fără fotografie de către ziariştii români semnatari ai articolelor 
analizate, raport care arată, încă o dată, preponderenţa clară a genului jurnalistic “ştire” 
în mediatizarea violenţei în familie. Totuşi, comparativ cu restul genurilor jurnalistice, 
aşa cum se poate observa, cele 42 de utilizări ale articolului fără fotografie reprezintă o 
cifră oarecum semnificativă. Spunem aceasta deoarece, pe cel de-al treilea loc se află un 
gen jurnalistic utilizat de doar 10 ori în toată perioada şi în toate cotidienele incluse în 
analiză. Este vorba, din nou, despre un gen jurnalistic neînsoţit de fotografie, ceea ce 
întăreşte, încă o dată, constatarea noastră referitoare la lipsa de preocupare a jurnaliştilor 
de a ajuta la focalizarea atenţiei cititorilor pentru subiect, sau la punctarea anumitor 
detalii, fie ele reale sau simbolice. Aşadar, pe locul al treilea în ierarhia noastră se află 
reportajul/ancheta fără fotografie. 
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Abia începând cu locul al patrulea urmează în ierarhia noastră genurile ziaristice 
însoţite de fotografii. Cele mai multe dintre ele au utilizări nesemnificative. Cel mai des 
folosit gen jurnalistic însoţit de fotografii este reportajul/ancheta cu fotografie, însă 
numai de 9 ori per totalul perioadei şi a publicaţiilor analizate. Aşadar, acest gen 
ziaristic, reportajul, definit ca “relatarea unui fapt, descrierea unui loc etc. pe baza unor 
informaţii culese la faţa locului”, caracterizează 19 dintre articolele noastre, ceea ce, 
dintr-un total de 225 de articole, reprezintă doar 8,44%. 

În fine, cu utilizări nesemnificative pe următoarele locuri se situează alte patru 
genuri jurnalistice însoţite de fotografie: ştirea cu fotografie (utilizată de 4 ori), articolul 
de fond cu fotografie (de asemenea de 4 ori), articolul cu fotografie (de 2 ori) şi 
dosarul/ sinteza cu fotografie (regăsit doar o dată în totalul de 225 de articole tematice 
analizate). Remarcăm lipsa articolelor de fond neînsoţite de fotografie, ca şi a dosarelor/ 
sintezelor, de asemenea fără fotografie. 

Însă aspectul cel mai semnificativ care reiese din datele de analiză, şi care arată 
lipsa de importanţă acordată de ziare temei violenţei în familie, este absenţa oricărui 
editorial dedicat tematicii noastre. Vorbim despre o “lipsă de importanţă” deoarece, în 
general, în editoriale sunt tratate subiecte considerate a fi majore sau de larg interes 
pentru publicul cititor al ziarului, or absenţa temei noastre de interes în decurs de şase 
luni din orice editorial, din oricare din ziarele analizate, denotă neincluderea temei 
respective printre subiectele considerate a fi majore sau de larg/imediat interes. De aici 
şi concluzia noastră referitoare la absenţa mediatizării în cele şase publicaţii analizate 
a temei violenţei în familie ca o temă semnificativă, de interes major pentru 
societatea românească. 

Situaţia detaliată a tipurilor de articole al căror subiect a fost violenţa în familie 
regăsite în cele şase titluri de presă analizate este prezentată în figura de mai jos: 

 
Figura 2.10. – Frecvenţa mediatizării temei în funcţie de genul jurnalistic 
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Aşa cum se observă, cel mai bogat “repertoriu” de genuri ziaristice este regăsit în 

cotidianul Adevărul. Aici sunt utilizate cele mai variate genuri jurnalistice pentru 
mediatizarea violenţei în familie, chiar dacă, unele dintre ele, doar în proporţii 
nesemnificative. Astfel, ca şi per ansamblul publicaţiilor analizate, cele mai des folosite 
genuri jurnalistice sunt ştirile şi articolele neînsoţite de fotografie: din totalul de 67 
articole din acest ziar, 42 sunt ştiri fără fotografie, iar 15 articole fără fotografie. De 
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asemenea, de 6 ori se face apel aici la genul jurnalistic “reportaj/anchetă fără fotografie”. 
Totuşi, aşa cum spuneam, în această publicaţie întâlnim şi alte genuri jurnalistice mai rar 
utilizate în alte ziare, precum ştirea cu fotografie, articolul cu fotografie, 
reportajul/ancheta cu fotografie şi dosarul/sinteza cu fotografie (fiecare dintre ele câte o 
dată). De altfel, acest din urmă gen ziaristic este întâlnit în legătură cu tema violenţei în 
familie numai în Adevărul, aşa cum se poate observa şi în tabelul 2.4. din anexa II. 

În graficul de mai sus observăm, de asemenea, faptul că nu doar în Adevărul, ci 
în cinci din cele şase ziare analizate primează ştirile fără fotografie. O oarecare excepţie 
de la această regulă ar fi constituită de cel de-al şaselea cotidian, Jurnalul Naţional. În 
acest ziar sunt utilizate în mod echilibrat (de câte 3 ori fiecare) două tipuri de genuri 
ziaristice: ştirile cu fotografie şi ştirile fără fotografie. Cel de-al şaptelea articol se 
încadrează în categoria “reportaj/anchetă cu fotografie”. 

În rest, aşa cum spuneam, genul ziaristic al “ştirii fără fotografie” este 
preponderent în toate publicaţiile. Raportat la totalul de articole dedicate temei noastre 
de interes într-un ziar, observăm faptul că ştirile fără fotografie sunt utilizate cel mai des 
în Libertatea (dintr-un total de 46 de genuri jurnalistice, 36 sunt ştiri fără fotografie). 

Observăm, de asemenea, faptul că Jurnalul Naţional este cel mai “sărac” ziar nu 
doar în mediatizarea violenţei în familie, ci şi în utilizarea unor genuri ziaristice variate. 
Aici nu întâlnim decât 3 tipuri de produse de presă. La polul opus, aşa cum deja 
precizam, se află ziarul Adevărul, cu 7 tipuri de produse de presă prin care este 
mediatizată tema de interes. Celelalte ziare utilizează pentru prezentarea violenţei în 
familie fie câte 4, fie câte 5 categorii de genuri jurnalistice. Astfel, în Libertatea şi 
Naţional întâlnim câte 4 tipuri de genuri: ştirile fără fotografie, articolele fără fotografie, 
reportajul/ancheta cu fotografie şi reportajul/ancheta fără fotografie în Libertatea, 
respectiv ştirile fără fotografie, articolele fără fotografie, articolele de fond cu fotografie 
şi articolul cu fotografie în Naţional. Pe de altă parte, în proporţii variate ziarele 
România Liberă şi Evenimentul Zilei utilizează aceleaşi cinci tipuri de genuri 
jurnalistice: ştirile fără fotografie, articolele fără fotografie, reportajele/anchetele cu 
fotografie, reportajele/anchetele fără fotografie şi articolul de fond însoţit de fotografie. 

 
2.2.2. Dimensiunea medie a articolelor care au avut ca temă violenţa în 

familie 
 
Prin analiza acestui item am urmărit să determinăm cât spaţiu este alocat temei 

violenţei în familie în cadrul ziarelor analizate. Prin măsurători (fiind vorba, în acest caz, 
de o analiză de factură cantitativă) am consemnat dimensiunea articolelor analizate şi, pe 
baza acestor date, am determinat dimensiunea medie a unui articol dedicat violenţei în 
familie pentru fiecare ziar în parte. Dimensiunile medii obţinute pot fi observate în 
tabelul 2.5. din anexa II. Aşa cum se poate constata, cea mai mică dimensiune medie 
pentru un articol despre violenţa în familie este întâlnită în ziarul Libertatea (98,84 cm2), 
în timp ce cea mai mare dimensiune medie o are un articol din cotidianul Adevărul 
(171,87 cm2). Pentru a putea face, însă, comparaţii viabile între spaţiile alocate de ziarele 
incluse în analiză, trebuie să ţinem cont de formatul lor. 

Strategia adoptată de fiecare ziar pentru punerea în valoare a discursului 
secretarial se află în raport direct proporţional cu tipologia publicaţiei sau, cu alte 
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cuvinte, cu mărimea, cu dimensiunile pe care le are21. Există mai multe tipuri de formate 
pe care ziarele le pot adopta:  

Formatul mare, cel mai des întâlnit format pentru publicaţiile cu regim de 
cotidian din România, se defineşte prin dimensiunea mare a paginii de ziar şi se 
caracterizează prin şase sau nouă coloane pe pagină. Dintre cotidienele incluse în analiza 
noastră, au un format mare Adevărul, România Liberă, Naţional şi Jurnalul Naţional. 
Dintre acestea, primele trei se caracterizează prin dimensiunile “clasice”, în timp ce 
Jurnalul Naţional are un format mai îngust şi mai lung, suprafaţa paginii de ziar fiind 
semnificativ mai mică decât în cazul celorlalte trei ziare menţionate. 

Tabloidul sau semiformatul se caracterizează prin reducerea dimensiunilor la 
aproximativ o jumătate din formatul mare. Datorită dimensiunilor reduse, formatul 
tabloid oferă un grad sporit de confort lecturii şi mai ales un caracter funcţional, 
răsfoirea sau citirea sa fiind uşor posibilă şi în spaţii improprii lecturii, precum 
mijloacele de transport în comun sau diversele spaţii publice. Dintre ziarele incluse în 
analiza noastră, Libertatea este singurul cotidian cu un format de tabloid. 

Formatul berlinez are dimensiunile unui tabloid ceva mai mare şi oarecum mai 
îngust. Evenimentul Zilei este considerat a face parte din rândul publicaţiilor cu un 
format berlinez22. 

În funcţie de formatele adoptate, ziarele au dimensiuni ale paginii diferite şi, prin 
urmare, suprafeţe cu text scris (într-o pagină) diferite. Situaţia celor şase titluri de presă 
în această privinţă, ca şi a proporţiei unui articol tematic în cadrul textului scris dintr-o 
pagină de ziar poate fi văzută în tabelul de mai jos: 

 
Tabelul 2.1. – Formatul ziarelor analizate, dimensiunea medie a articolelor cu 

tema “violenţa în familie” şi proporţia lor din textul scris al paginii de ziar 
  

Ziarul 
 

Tipul de format 
Suprafaţa 

unei 
pagini de 

ziar 
(cm2) 

Suprafaţa 
textului 
scris** 
dintr-o 

pagină de 
ziar (cm2) 

Dimensiunea 
medie a unui 

articol cu tema 
“violenţa în 

familie” 

Cât reprezintă (%) 
un articol despre 

violenţa în familie 
într-o pagină de 

ziar (de text scris) 

Libertatea Tabloid 1218 1033,5 98.84 9,56 
Jurnalul Naţional Format mare* 1512 1254 143.61 11,45 
Adevărul Format mare 2320 1998 171.87 8,60 
România Liberă Format mare 2320 1998 153.09 7,66 
Evenimentul Zilei Format berlinez 1934,5 1592,5 146.52 9,20 
Naţional Format mare 2320 1998 152.53 7,63 
 
*Jurnalul Naţional este considerat a avea un format mare, însă, aşa cum precizam mai devreme, el este 
mult mai îngust decât formatul mare “clasic” (gen Adevărul, România Liberă şi Naţional), ceea ce îi 
determină o suprafaţă a paginii de ziar, şi implicit a textului scris, mult mai mică decât celelalte publicaţii 
cu format mare, şi chiar mai mică decât a Evenimentului Zilei, cotidian considerat ca făcând parte din 
categoria formatului berlinez. 
** Includem aici, desigur, şi imaginile, publicitatea etc., cu alte cuvinte tot ceea ce este utilizat/ “acoperit” 
din cadrul unei pagini de ziar 
 

                                                
21 Cernat, Mihai, Conceperea şi elaborarea ziarului, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 
2003, p. 184 
22 Idem. 
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 Aşa cum se observă mai sus, deşi dimensiunea medie cea mai mare a unui articol 
despre violenţa în familie aparţine ziarului Adevărul, proporţia cea mai mare a unui 
articol tematic din totalul textului scris al unei pagini de ziar nu se regăseşte în acest 
cotidian, ci în Jurnalul Naţional. Cu alte cuvinte, cele mai mari articole despre violenţa 
în familie, ca suprafaţă - proporţional cu dimensiunea paginii de ziar - au fost scrise în 
cotidianul Jurnalul Naţional. Interesant de observat este faptul că Adevărul se găseşte 
abia pe poziţia a patra în această ierarhie. Aceasta înseamnă că, deşi ca dimensiune 
medie articolele sale au fost cele mai mari, raportat la formatul său şi ţinând cont de 
dimensiunea paginii de ziar, proporţia articolelor care ne interesează nu are o valoare 
foarte ridicată (8,60%). 
 Observăm, de altfel, că primele trei locuri sunt ocupate de ziarele cu formate mai 
mici. Pe locul al doilea, după Jurnalul Naţional, se situează Libertatea, pe a cărei pagină 
de ziar un articol despre violenţa în familie reprezintă 9,56%. Urmează Evenimentul 
Zilei, unde procentul este de 9,20%. Pe ultimele locuri regăsim ziarele cu format mare 
unde, deşi dimensiunile medii ale articolelor sunt mai mari, totuşi, raportat la 
dimensiunea paginii de ziar, ele nu reprezintă procente semnificative. Astfel, în urma 
Adevărului se situează cotidianul România Liberă, cu 7,66% proporţie a articolului 
tematic în textul utilizat de pagină de ziar, iar pe ultimul loc Naţional, unde procentul are 
o valoare asemănătoare ziarului România Liberă, anume de 7,63%. Dacă ţinem cont de 
faptul că tema violenţei în familie a fost cel mai mult mediatizată în Naţional - luând în 
calcul criteriul întinderii temporale (“violenţa în familie”, ca subiect de presă, a fost o 
prezenţă constantă în Naţional pe parcursul a 27 de intervale temporale dintr-un total de 
32 analizate) -, putem spune că, în acest ziar, tema a fost constant şi des mediatizată, 
însă în articole mici ca suprafaţă, raportate la formatul mare al ziarului (la dimensiunea 
paginii de ziar). Din contră, la polul opus, Jurnalul Naţional, deşi a mediatizat cel mai 
puţin violenţa în familie – atât în timp (doar în 6 intervale temporale din cele 32), cât şi 
în privinţa cantităţii/numărului de articole (doar 7 articole în decurs de şase luni) – a avut 
cele mai mari articole ca suprafaţă, dacă le raportăm la dimensiunea paginii de ziar şi la 
formatul publicaţiei. 

 
2.2.3. Poziţionarea articolelor în pagina de ziar 

 
Prin analiza acestui item am urmărit determinarea şi interpretarea punerii în 

pagină a articolelor despre violenţa în familie, în ziarele analizate din România. Itemul 
pe care l-am denumit “poziţionarea articolului în pagina de ziar” se referă la distribuirea 
în pagină a informaţiilor. Principul după care secretarii de redacţie aşează informaţiile în 
pagină este de sus în jos şi de la stânga la dreapta, ceea ce înseamnă că, cu cât un articol 
este plasat mai sus şi mai în partea stângă a paginii, cu atât el are mai mari şanse de a fi 
remarcat şi lecturat de către publicul cititor.  

Analiza noastră de conţinut a relevat faptul că mai mult de jumătate din articolele 
dedicate violenţei în familie în cele şase ziare analizate (140 din 225) au fost plasate în 
mijlocul paginii de ziar, aşa cum se poate observa şi în tabelul 2.6. din anexa II. În 
acelaşi tabel constatăm faptul că în toate cele şase ziare cuprinse în analiză cele mai 
multe articole despre violenţa în familie au fost poziţionate în mijlocul paginii de ziar: 
45 de articole din totalul de 67 în Adevărul, 39 de articole din 65 în Naţional, 34 de 
articole din 46 în Libertatea, 12 articole din 27 în România Liberă, 7 articole din 13 în 
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Evenimentul Zilei şi 3 articole din 7 în Jurnalul Naţional. Dacă principiul după care 
articolele sunt plasate în pagina de ziar, în funcţie de importanţa care le este acordată de 
secretarul de redacţie, este “de sus în jos şi de la stânga la dreapta”, atunci ierarhia 
plasărilor articolelor într-o poziţie cât mai vizibilă şi mai probabil de a fi lecturate ar fi 
următoarea: 1. stânga-sus; 2. dreapta-sus; 3. stânga-jos şi 4. dreapta-jos. Într-o pagină de 
ziar, însă, multe articole sunt poziţionate în mijlocul paginii, aceasta însemnând o poziţie 
oarecum neutră, o plasare nici în poziţia favorabilă a părţii de sus a paginii, dar nici în 
poziţia cea mai puţin favorabilă a părţii de jos sau a părţii drepte a paginii de ziar. 
Aşadar, se poate spune că mare parte a articolelor despre violenţa în familie (mai precis, 
62,22%) sunt plasate “neutru” în pagina de ziar, nici într-o poziţie privilegiată, dar nici 
într-una nefavorabilă, aşa cum se poate observa şi în figura de mai jos: 

 
 

 
Figura 2.11. – Poziţionarea articolelor despre violenţa în familie în pagina de ziar 

 

 
Pe cea de-a doua poziţie în ierarhia rezultată din analiza noastră se află plasarea 

în partea de stânga-sus, adică în poziţia cea mai favorabilă pentru atragerea atenţiei 
cititorilor ziarului. Totuşi, diferenţa faţă de numărul de articole poziţionate în mijlocul 
paginii de ziar este semnificativă: numai 32 de articole sunt plasate în partea stângă-sus, 
faţă de cele 140 de articole poziţionate în mijlocul paginii de ziar. Această poziţie este 
urmată, pe cel de-al treilea loc, de plasarea în partea dreaptă-jos, cea mai nefavorabilă. 
În dreapta-jos sunt plasate 21 de articole despre violenţa în familie în cele şase ziare în 
perioada de timp monitorizată. În fine, pe ultimele locuri, la egalitate (cu câte 16 articole 
fiecare) se află poziţionările dreapta-sus şi stânga-jos, sau, cu alte cuvinte, două tipuri de 
plasări aflate oarecum la “mijloc” din punctul de vedere al principiului enunţat anterior. 
 În tabelul 2.6. din anexa II observăm faptul că singurul ziar în care poziţionarea 
în mijloc pentru articolele noastre de interes nu deţine o supremaţie evidentă este 
România Liberă. În acest ziar, numărul de articole plasate stânga-sus (10) este apropiat 
de numărul de articole plasate în mijloc (12). De asemenea, există două publicaţii în care 
locul al doilea în ierarhia plasării articolelor despre violenţa în familie nu este ocupat de 
poziţia “stânga-sus”, ci de cea opusă acesteia, anume “dreapta-jos”. Este vorba despre 
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cotidianele Naţional, unde 8 articole sunt plasate în partea dreaptă-jos (în acest titlu de 
presă, acelaşi număr de articole, 8, sunt poziţionate şi stânga-jos) şi Jurnalul Naţional, 
unde 2 articole din 7 sunt plasate dreapta-jos, adică în poziţia cea mai puţin favorabilă 
pentru atragerea atenţiei potenţialilor cititori. 
 De asemenea, constatăm faptul că cele mai puţine variaţii în privinţa poziţionării 
în pagina de ziar a articolelor analizate au fost întâlnite în cotidianul Evenimentul Zilei. 
Astfel, în acest ziar articolele noastre tematice au fost plasate numai în 3 poziţii posibile: 
mijloc (7 articole), stânga-sus şi dreapta-sus (câte 3 articole fiecare). Din acest punct de 
vedere, se poate spune că plasarea articolelor despre violenţa în familie în Evenimentul 
Zilei a fost una favorabilă lecturării lor probabile: nici un articol nu a fost plasat în 
partea de jos a paginii de ziar, şi cu atât mai mult nu a fost plasat în partea dreaptă-jos. 
 Alte ziare în care observăm absenţa uneia dintre unităţile noastre de înregistrare 
sunt România Liberă şi Jurnalul Naţional (în ambele titluri de presă nici un articol care 
ne-a interesat nu a fost plasat în partea dreaptă-sus). În rest, ziarele Naţional, Adevărul şi 
Libertatea se evidenţiază prin poziţionarea variată a articolelor despre violenţa în 
familie, în toate cele cinci categorii de plasări pe care le-am consemnat ca unităţi de 
înregistrare, cu re-precizarea faptului că majoritatea covârşitoare a acestor articole şi-a 
găsit locul undeva în mijlocul paginii de ziar. 
 

2.2.4. Poziţionarea/vizibilitatea articolelor în economia ziarelor 
 
 Prin analiza acestui item am avut în vedere determinarea locului temei violenţei 
în familie în ziarele analizate. Astfel, am analizat poziţionarea articolelor în economia 
ziarelor, cât de vizibile sunt ele: sunt plasate pe prima pagină, pe ultima pagină sau în 
paginile specializate din interiorul ziarelor? 
 Plasarea articolelor în anumite pagini de ziar are o importanţă deosebită. S-a 
constatat că citirea presei diferă fundamental de lectura unei cărţi, de exemplu. Lectura 
presei, în schimb, are un caracter “imprevizibil”, determinat de interesul informaţional, 
de curiozitatea de moment şi de căutarea zonelor publicistice familiare23. Ca şi în cazul 
altor publicaţii, şi ziarul mai întâi se răsfoieşte, apoi paginile de interes pentru cititor 
sunt trecute printr-un filtru rapid al acestuia, sunt cântărite titlurile şi apreciate articolele 
de potenţial interes pentru lectură, şi abia apoi începe lectura, în detaliu, a informaţiilor 
selectate, fie ele ştiri, articole, reportaje, dosare, ilustraţii, fotografii sau alte forme 
imagistice etc. 
 Totuşi, se pare că există o regulă oarecum generală în ceea ce priveşte 
parcurgerea paginilor unui ziar de către cititor. S-a observat că privirea cititorului se 
îndreaptă, mai întâi, spre paginile din partea dreaptă a publicaţiilor, acestea fiind, de 
fapt, paginile care poartă numere impare: 1, 3, 5, 7 etc.. Abia după aceea ochiul alunecă 
spre stânga, adică spre paginile cu numere pare: 2, 4, 6, 8 etc.. Pe parcursul citirii 
ziarului se repetă aceeaşi “mecanică a lecturii” pentru fiecare set de pagini: mai întâi 
privirea merge către pagina din dreapta (cu număr impar), iar apoi către pagina din 
stânga (cu număr par). 

De aceea, în redacţii, paginile din dreapta (cele cu numere impare) sunt 
considerate ca făcând parte din “structura de rezistenţă” a ediţiei “la zi”. Astfel, în aceste 
                                                
23 Cernat, Mihai, Conceperea şi elaborarea ziarului, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 
2003, p. 193. 
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pagini sunt dispuse tematic preocupările ziaristice apte să evidenţieze specificul politicii 
editoriale a ziarului respectiv24. 
 Poziţia privilegiată în ziar o deţine, însă, incontestabil, prima pagină. Pe prima 
pagină sunt oferite cele mai importante informaţii, aici îşi găsesc locul aşa-numitele hard 
news, aici se anunţă articolele (din restul paginilor ziarului) considerate a fi de cel mai 
mare interes. Prima pagină ghidează cititorul şi impune standardul grafic al ziarului, 
precum şi ritmul parcurgerii întregului conţinut al publicaţiei25. Se poate spune, deci, că 
prima pagină “defineşte” un ziar. Astfel, tot ceea ce este plasat pe prima pagină, cu atât 
mai mult un articol întreg, reprezintă un produs pe care editorii ziarului respectiv doresc 
să îl scoată în evidenţă. De aceea, se poate spune că atunci când o informaţie, prezentată 
fie ca ştire sau articol, fie ca trimitere, este plasată pe prima pagină a unui ziar, ea nu 
doar că a fost considerată de ziarişti ca fiind de maximă importanţă în portofoliul de ştiri 
al zilei, ci, de asemenea, că ea are toate şansele să fie remarcată şi lecturată de cât mai 
mulţi cititori ai ziarului respectiv. 

Un statut aparte îl are, totodată, ultima pagină care, asemenea paginii întâi, 
conţine informaţiile cele mai noi, de ultimă oră26. Astfel se explică faptul că majoritatea 
cititorilor, cunoscând tipul de mesaj publicistic şi ierarhia plasării ştirilor în ziar, 
apelează la un itinerar al lecturii în care pe primele două locuri se află prima pagină şi 
ultima pagină. Ţinând cont şi de regulile despre care vorbeam mai devreme (îndreptarea 
atenţiei mai întâi către paginile din dreapta şi apoi către paginile din stânga ale ziarului), 
cel mai probabil traseu al lecturării paginilor unui ziar care are un total de 8 pagini este 
următorul: 

 
 
Figura 2.12. - Cel mai probabil itinerar al lecturii unui ziar  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Având în vedere acest “mecanism” al lecturii presei scrise, ca şi o anumită 
tradiţie a lectorului de ziare, s-a ajuns chiar la stabilirea unui clasament al paginilor unei 

                                                
24 Idem. 
25 Cernat, Mihai, Conceperea şi elaborarea ziarului, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 
2003, p. 164. 
26 Ibidem, p. 193. 
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ediţii, în funcţie de importanţa lor27. Astfel, locul 1 îl deţine prima pagină, locul 2 este 
ocupat de ultima pagină, iar locul 3 revine paginilor de mijloc (8-9, de exemplu, în cazul 
unei publicaţii de 16 pagini), locul 4 este ocupat de paginile impare (3, 5, 7 ş.a.m.d), în 
timp ce locul 5 este rezervat paginilor pare (2, 4, 6 etc.). 
 Atunci când am analizat itemul poziţionării articolelor despre violenţa în familie 
în economia ziarelor, am urmărit, aşadar, plasarea lor în paginile de ziar, unităţile 
noastre de înregistrare fiind următoarele: a) prima pagină; b) ultima pagină; c) alte 
pagini. Am consemnat, de asemenea, şi d) menţionarea articolului în “sumarul” ziarului 
şi e) dacă este vorba despre un articol cu lead sau sub-lead.  

Rezultatele analizei noastre de conţinut relevă cvasi-absenţa plasării articolelor 
analizate în poziţiile privilegiate pentru lectura unui ziar, adică pe prima şi ultima 
pagină. Astfel, aşa cum se observă şi în tabelul 2.7. din anexa II, ca şi în graficul de mai 
jos, doar 16 articole din totalul de 225 din cele şase publicaţii analizate au fost 
poziţionate pe aceste două pagini în decurs de o jumătate de an: 12 pe prima pagină, şi 
numai 4 pe ultima pagină. Acest fapt poate fi interpretat, din nou, ca o lipsă de atenţie 
acordată de ziarişti (de data aceasta chiar redactori-şefi sau redactori-şefi adjuncţi) temei 
noastre de interes. Rareori, aşadar, violenţa în familie a constituit un subiect pe care 
editorii ziarelor analizate au dorit să îl scoată în evidenţă. Mai mult, atunci când cele 
câteva produse media care au avut ca temă violenţa în familie şi-au găsit locul pe prima 
pagină, ele au avut, de obicei, o altă temă principală, “violenţa în familie” fiind doar o 
temă secundară, iar “actorii” mediatizaţi erau, de cele mai multe ori, persoane publice, 
astfel încât nu mediatizarea temei noastre, şi cu atât mai puţin a fenomenului social, a 
interesat editorii de ziare, ci interesul pentru a capta atenţia cititorilor prin prezentarea 
unor fapte “senzaţionale”. 
 

Figura 2.13. - Poziţionarea/ Vizibilitatea articolelor despre violenţa în familie în 
economia ziarelor 

 
 Observăm plasarea în toate cele şase cotidiene analizate a celor mai multe din 
articolele despre violenţa în familie în paginile din interiorul ziarelor.  

Jurnalul Naţional se remarcă prin plasarea exclusivă a acestor articole în paginile 
din interior (7 articole din 7). Adevărul iese în evidenţă, din nou, printr-o mai mare 
“varietate” – desigur, doar dacă îl comparăm cu restul publicaţiilor. Astfel, el este 
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singurul ziar în care am regăsit, într-o măsură mai mare sau mai mică, toate cele cinci 
unităţi de înregistrare. Evident, şi aici cele mai multe articole despre violenţa în familie 
şi-au găsit locul pe paginile din interiorul ziarului, însă întâlnim şi 10 articole plasate pe 
prima pagină (un număr semnificativ, dacă ţinem cont că, per ansamblul ziarelor, pe 
prima pagină au fost plasate 12 articole - cu alte cuvinte, 10 din aceste 12 articole au fost 
poziţionate astfel în Adevărul). 

Ziarele Evenimentul Zilei, Naţional şi România Liberă se remarcă prin cea mai 
redusă varietate în privinţa plasării articolelor tematice în paginile lor. Astfel, în 
Naţional, din 65 de articole analizate, nu mai puţin de 63 au fost plasate în paginile de 
interior. Numai un articol a fost poziţionat, o dată, pe prima pagină, iar un alt articol a 
fost menţionat în sumarul ziarului. În Evenimentul Zilei şi România Liberă observăm o 
şi mai “constantă” practică de plasare a articolelor despre violenţa în familie. Astfel, în 
fiecare dintre aceste ziare, articolele noastre de interes au fost plasate doar în câte două 
zone posibile: majoritatea lor în alte pagini, situate în interiorul ziarului, atât în 
Evenimentul Zilei (12 articole din 13), cât şi în România Liberă (25 de articole din 27), 
pe prima pagină în Evenimentul Zilei (1 articol), respectiv pe ultima pagină în România 
Liberă (2 articole). Remarcăm, aşadar, în aceste ziare, absenţa articolelor tematice cu 
lead şi sub-lead, menţionarea lor în sumarul ziarului, sau plasarea respectivelor articole 
pe prima pagină (în România Liberă) sau pe ultima pagină (în Evenimentul Zilei).  

În fine, şi cotidianul Libertatea “respectă” tendinţa presei româneşti de a nu plasa 
tema violenţei în familie printre subiectele care se doresc a fi scoase în evidenţă, prin 
poziţionarea lor pe prima sau pe ultima pagină. Observăm că, aici, nici un articol despre 
violenţa în familie nu a fost aşezat pe una din aceste pagini. Din totalul de 46 de articole 
analizate, 39 au fost poziţionate pe paginile din interiorul ziarului. În schimb, Libertatea 
se remarcă, dintre ziarele analizate de noi, prin cele mai multe articole cu lead şi sub-
lead. Astfel, din cele 7 articole cu lead şi sub-lead consemnate per ansamblul ziarelor de 
analiza noastră, nu mai puţin de 6 au fost regăsite în Libertatea. 
 

2.2.5. Poziţionarea/vizibilitatea articolelor în paginile din interiorul ziarelor 
 
 Am continuat analiza noastră prin aprofundarea itemului anterior. Mai exact, ne-
a interesat care sunt paginile specializate din interiorul ziarelor în care au fost plasate 
articolele despre violenţa în familie. Am remarcat, mai devreme, faptul că majoritatea 
covârşitoare a articolelor analizate şi-au găsit locul în paginile de interior ale 
publicaţiilor. Am avut în vedere, de aceea, în continuare, analiza “specializării” acestor 
pagini. 
 Rezultatele monitorizării (vezi tabelul 2.8. din anexa II) relevă faptul că cele mai 
multe din articolele despre violenţa în familie au fost plasate în paginile specializate în 
“Actualităţi” şi “Eveniment”. Astfel, din cele 212 articole despre violenţa în familie 
poziţionate în paginile de interior ale ziarelor, 91 au fost plasate în aceste două tipuri de 
pagini. Primul loc îl ocupă pagina intitulată “Actualitate” (în care am inclus şi variaţiile 
sale în ceea ce priveşte denumirea, în unele cotidiene aceasta fiind “Actualitatea” sau 
“Actualităţi”), cu 49 de articole. Pe locul al doilea se situează pagina de “Eveniment” în 
care au fost plasate 42 din articolele noastre. În pagina de “Actualitate”, ziarul Libertatea 
are cele mai multe articole plasate, dacă facem o comparaţie cu restul ziarelor (30 de 
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articole), în timp ce în pagina de “Eveniment” cele mai multe articole aparţin 
Naţionalului (18). 
 Alte pagini specializate în care au fost poziţionate articole despre violenţa în 
familie sunt, în ordinea numărului de articole regăsite, “Flagrant” şi “La zi”. Ceea ce 
caracterizează aceste pagini este faptul că ele sunt specifice, fiecare, câte unui singur 
ziar: “Flagrant” este o pagină specializată din Adevărul, în care au fost plasate 35 de 
articole despre violenţa în familie, iar “La zi” este o pagină specializată din Naţional, în 
care au fost poziţionate 34 de articole tematice. 
 Aceeaşi trăsătură, de specificitate exclusivă pentru un singur ziar, caracterizează 
şi pagina denumită “Ultima oră”, aflată pe locul al IV-lea în clasamentul nostru. Această 
pagină este specifică doar pentru cotidianul România Liberă. În această pagină au fost 
aşezate, în acest ziar, în decursul celor şase luni de monitorizare, 10 dintre articolele care 
au avut ca temă violenţa în familie. 
 Pe locul al V-lea în ierarhia paginilor specializate în care au fost poziţionate 
articole având ca subiect tema noastră de interes se află pagina denumită “Societate”. 
Într-o astfel de pagină, existentă atât în România Liberă, cât şi în Adevărul, au fost 
plasate, în total, 9 articole analizate: 5 în România Liberă, iar 4 în Adevărul. 
 Alte pagini, specifice doar câte unei singure publicaţii, în care am întâlnit articole 
tematice au fost “Observator” (pagină specifică exclusiv ziarului Jurnalul Naţional) şi 
“Se întâmplă în România” (pagină specializată din Naţional). În fiecare dintre aceste 
tipuri de pagini au fost poziţionate câte 6 articole despre violenţa în familie. Tot 6 
articole au fost repartizate în pagina specializată în “Investigaţii”, doar că acest tip de 
pagină nu este specific doar pentru un singur ziar, ci pentru două: România Liberă şi 
Evenimentul Zilei. În primul au fost scrise pe această pagină 5 articole, iar în cel de-al 
doilea 1 articol. În aceleaşi două ziare am consemnat plasarea articolelor despre violenţa 
în familie în pagina intitulată “Cotidian” sau “Cotidiene”: 3 în Evenimentul Zilei şi 2 în 
România Liberă. De asemenea, 5 articole au fost plasate, din nou, într-o pagină 
caracteristică numai unui singur cotidian: Naţional, pagina specializată fiind “Fapt 
divers”. 
 Alte pagini specializate din cotidianele incluse în monitorizare, pagini pe care au 
fost plasate, însă, numere nesemnificative de articole tematice, au fost: “Politica” (în 
Libertatea şi în Naţional a fost plasat câte un articol despre violenţa în familie pe această 
pagină); “Scrisori/Nedreptăţi” (1 articol din Jurnalul Naţional a fost aşezat pe această 
pagină); “Infracţiuni” (1 articol din România Liberă) şi “Bucureşti” (de asemenea, 1 
articol din acelaşi cotidian, România Liberă). 
 Observăm, aşadar, poziţionarea preponderentă a articolelor având tema noastră 
de interes în cadrul unor pagini care sugerează legătura directă cu actualul, cu cotidianul, 
pagini specializate în prezentarea unor evenimente petrecute cu puţin timp în urmă. 
Acest lucru vine să întărească concluziile noastre enunţate anterior şi rezultate în special 
din constatările referitoare la utilizarea majoritară a genului jurnalistic “ştire fără 
fotografie”. Ziarele incluse în analiză au preferat să practice, pentru mediatizarea temei 
violenţei în familie, prezentările sumare, neelaborate ale unor cazuri punctuale, de cele 
mai multe ori spectaculoase sau senzaţionale, ale unor evenimente având legătură cu 
cotidianul, cu actualitatea imediată, şi nu analizele aprofundate sau detaliate, nici ale 
unor anume cazuri şi nici, cu atât mai puţin, ale fenomenului social în general. Se 
confirmă, aşadar, fie şi prin plasarea preponderentă a articolelor în pagini precum 
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“Actualitatea”, “Eveniment”, “Ultima oră”, “La zi”, “Cotidian” etc., lipsa de interes a 
ziariştilor şi a editorilor de la ziarele din România analizate de a aprofunda tema ca 
subiect de presă, de a analiza fenomenul social ca atare, sau măcar de a identifica 
existenţa unei probleme sociale în cazul manifestării unui act de violenţă pe care îl 
mediatizează. 

Acest fapt este întărit şi de constatarea absenţei oricărui articol despre violenţa în 
familie dintr-o pagină de “Social”, de exemplu, în oricare dintre ziarele analizate. 
Singurele pagini ale căror titluri sugerează oarecum o aprofundare în mediatizarea 
fenomenului ar fi paginile de “Investigaţii” (unde au fost poziţionate 6 articole) şi 
“Societate” (unde regăsim 9 articole), însă un total de 15 articole din 212 reprezintă o 
proporţie nesemnificativă. 

Mai mult, faptul că violenţa în familie este mai degrabă mediatizată ca fapt 
divers ieşit din comun, senzaţional, spectacular, menit să atragă atenţia unor cititori 
presupus interesaţi de astfel de subiecte, şi mai puţin ca problemă socială mai mult sau 
mai puţin generală sau generalizată, este confirmat de prezenţa unora dintre articolele 
care au intrat în analiza noastră în pagini precum “Flagrant” (nu mai puţin de 35 de 
articole sunt plasate pe această pagină în cotidianul Adevărul), “Infracţiuni” sau “Fapt 
divers”. 
 

2.2.6. Importanţa “violenţei în familie” în cadrul articolelor 
 
 Ultimul item analizat în cadrul acestui capitol de cercetare a fost denumit 
“importanţa temei violenţei în familie în cadrul articolului”. Acest item a avut doar două 
unităţi de înregistrare: a) violenţa în familie este tema centrală a articolului şi b) violenţa 
în familie nu este tema centrală a articolului. 

Analiza noastră de conţinut a relevat faptul că, de cele mai multe ori, “violenţa în 
familie” a constituit tema centrală, principală a articolelor analizate. Astfel, din totalul de 
225 de articole, 189 au avut ca temă centrală violenţa în familie. Numai 36 de articole 
din cele 225 au avut o altă temă principală, violenţa în familie fiind doar o temă 
secundară, conexă: 

 
Figura 2.14. – Importanţa temei “violenţa în familie” în cadrul articolelor 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dacă aprofundăm analiza pentru fiecare ziar monitorizat, observăm o repetare a 
situaţiei în fiecare caz în parte. Tema violenţei în familie a fost subiectul principal pentru 
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cele mai multe din articolele analizate din toate cele şase publicaţii avute în vedere. 
Raportat la numărul total de articole despre violenţa în familie, se poate spune că cele 
mai puţine articole în care tema noastră de interes nu a constituit subiectul principal au 
fost întâlnite în ziarul Adevărul (6 din 67), iar cele mai multe în Naţional (14 din 65). De 
asemenea, în cotidianul România Liberă, din 27 de articole analizate, un număr de 6 au 
avut ca subiect principal o altă temă decât violenţa în familie, aşa cum se poate observa 
şi în tabelul 2.9. din anexa II. 
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Capitolul 3. Conţinutul mediatizării - descrierea actelor de violenţă 
 în familie în presa scrisă din România 

 
Simona Ştefănescu 

 
Stabilirea şi definirea itemilor analizaţi în cadrul acestui capitol de cercetare s-au 

bazat pe o serie de clasificări aplicate şi în cazul Cercetării Naţionale privind Violenţa în 
Familie şi la Locul de Muncă28. Am avut în vedere, prin aceasta, facilitarea 
comparaţiilor între realitatea socială şi modalitatea în care aceasta este “re-construită” de 
mass-media din România (asupra acestor aspecte vom reveni în capitolul „Concluzii”).  
 Această parte de cercetare reprezintă un prim capitol dedicat “conţinutului 
mediatizării”. Mai precis, interesul nostru a fost focalizat asupra modalităţilor în care 
sunt descrise/mediatizate actele de violenţă în familie, urmând ca în capitolul următor 
studiul să continue tot cu analiza conţinutului mediatizării, însă nu a descrierii actelor de 
violenţă ca atare, ci a descrierii persoanelor implicate în actele de violenţă în familie. 

În acest capitol 3 analiza noastră se focalizează asupra a 9 itemi: 
Tipurile de violenţă în familie; 
Formele de manifestare a violenţei; 
Locul producerii actelor de violenţă; 
Circumstanţele/Mobilul declanşării actelor de violenţă în familie; 
Mediul de rezidenţă în care s-au produs actele de violenţă mediatizate; 
Prezenţa copiilor în familiile în care a avut loc actul violent; 
Numărul de agresori prezentaţi într-un articol; 
Numărul de victime prezentate într-un articol; 
Statutul autorului/autorilor actelor de violenţă în familie mediatizate. 

 
3.1. Tipurile de violenţă în familie mediatizate în presa scrisă din România 
 

Prin prezentul proiect de cercetare ne-am propus să „aprofundăm” modul în care 
este prezentată tematica „violenţei în familie” şi, implicit, să realizăm o serie de 
comparaţii cu seriile de date sociologice existente. Pentru aceasta, conceptul de „violenţă 
în familie” a fost operaţionalizat de-a lungul dimensiunilor incluse şi în cadrul anchetei 
din 200329, aceste dimensiuni constituindu-se în cercetarea noastră în unităţi de 
înregistrare: 

1. Violenţa psihologică, care constă în agresiuni verbale, intimidare, batjocură, 
umilire; 

2. Violenţa fizică, prin care se provoacă victimei o serie de vătămări prin 
pălmuire, lovire  cu sau fără obiecte sau bătaie; 

3. Violenţa socială, reprezentând o formă de violenţă psihologică pasivă, care 
constă în controlarea victimei, izolarea acesteia de familie sau prieteni (e), monitorizarea 
activităţilor lui/ei, rezultând  întreruperea sau insuficienţa relaţiilor sociale, precum şi 
restrângerea accesului la informaţie; 

                                                
28 Cercetarea Naţională privind Violenţa în Familie şi la Locul de Muncă-România, 2003 - CPE, 2003. 
29 Cercetarea Naţională privind Violenţa în Familie şi la Locul de Muncă-România, 2003 - CPE, 2003, 
p. 67.  
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4. Violenţa economică, o altă formă de violenţă psihologică pasivă, care 
presupune oprirea accesului victimei la bani sau la alte mijloace economice; 

5. Violenţa sexuală, adică forţarea victimei la activitate sexuală nedorită. 
În cazul “violenţei fizice” şi al “violenţei sexuale” am delimitat, de asemenea, 

între actele violente comise şi tentativele de a comite astfel de acte, deoarece, în multe 
situaţii, sunt mediatizate tentativele de violenţă în familie, nu doar actele violente 
comise, “îndeplinite”.  

Dacă în anul 2003 ancheta realizată asupra unui eşantion naţional a fost 
interesată vă identifice formele de manifestare a fenomenului în plan social general, ca si 
percepţiile şi aprecierile asociate lui la nivelul subiecţilor intervievaţi, de această dată 
„respondentul” la întrebările noastre nu a mai fost un individ uman concret, ci presa 
scrisă romaneasca, prin intermediul eşantionului selectat. Am căutat astfel să vedem cum 
este prezentă această temă socială, care sunt „clişeele” vehiculate, dezvoltate şi 
perpetuate prin intermediul articolelor publicate în corpusul compus din eşantionul de 
şase titluri de presă din România. 

Analiza noastră de conţinut relevă faptul că pe primul loc, detaşat, atât per 
ansamblul ziarelor, cât şi în fiecare publicaţie analizată, se află mediatizarea unui anumit 
tip de violenţă, anume violenţa fizică - comisă. Acest tip de violenţă se află de departe 
în “preferinţele” ziariştilor pentru subiectele lor: din 331 de cazuri de violenţă în familie 
mediatizate în cele 225 de articole, 212 au fost cazuri de violenţă fizică comisă. Acest 
număr reprezintă 64,05% din totalul cazurilor violente mediatizate şi monitorizate. 

Porneam în demersul nostru de la presupoziţia că tipurile de violenţă care vor fi 
mediatizate maximal de ziarele incluse în eşantion vor fi “violenţa fizică” şi “violenţa 
sexuală”. Cel puţin parţial, aşadar, ipoteza noastră de plecare se confirmă. “Violenţa 
fizică”, în forma sa de “violenţă înfăptuită/comisă” se detaşează clar faţă de restul 
tipurilor de violenţă în mediatizarea din articolele analizate. “Violenţa fizică” în forma 
sa de “tentativă” este mult mai puţin mediatizată: 13 cazuri. Adăugate, însă, la cele 212 
cazuri de violenţă fizică comisă, numărul total al cazurilor mediatizate de “violenţă 
fizică”, în general, se ridică la 225, ceea ce înseamnă că aproximativ 68% din cazurile 
de violenţă în familie mediatizate în cele şase luni în publicaţiile incluse în eşantion 
au fost cazuri de violenţă fizică, adică acea formă de violenţă prin care victimei îi sunt 
provocate vătămări prin pălmuire, lovire cu sau fără obiecte sau bătaie. 

Ipoteza de la care am pornit în privinţa tipurilor de violenţă care vor fi 
mediatizate maximal se infirmă, însă, în ceea ce priveşte “violenţa sexuală”. 
Surprinzător, violenţa sexuală, atât cea comisă/înfăptuită, şi cu atât mai puţin tentativa, 
nu au fost mediatizate foarte des în cotidianele incluse în analiză în perioada martie-
august 2004. Aşa cum se poate observa şi în tabelul 3.1. din anexa II, “violenţa sexuală - 
comisă” se află abia pe locul al III-lea în ierarhia tipurilor de violenţă mediatizate, după 
“violenţa fizică–comisă” (cu 212 cazuri, aşa cum deja precizam), şi după “violenţa 
psihologică”, mediatizată în 44 de cazuri. Per ansamblul celor şase ziare incluse în 
eşantion, “violenţa sexuală–comisă” a fost mediatizată de numai 23 de ori (dintr-un total 
de 331 de cazuri). Mai mult, tentativa de violenţă sexuală se află pe ultimul loc în 
clasamentul rezultat din analiză: numai 7 cazuri de tentativă de violenţă sexuală au 
constituit subiecte de ştire în cele şase titluri de presă monitorizate. 

Dacă detaliem analiza pentru fiecare ziar în parte, observăm chiar faptul că în trei 
dintre acestea - Adevărul, Jurnalul Naţional şi România Liberă - “violenţa sexuală 
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comisă” nici măcar nu se află pe locul al treilea, ci abia: pe locul al patrulea în România 
Liberă (după violenţa fizică comisă, violenţa psihologică şi violenţa fizică - tentativă), 
pe locul al cincilea în Adevărul (după violenţa fizică comisă, violenţa psihologică, 
violenţa economică şi violenţa socială), respectiv absentă în Jurnalul Naţional. Doar în 
două ziare, Libertatea şi Evenimentul Zilei, “violenţa sexuală comisă” este un tip de 
violenţă mediatizată de rang 3. 

Singurul ziar oarecum atipic în această ierarhie este Naţional. Specificitatea lui 
rezultă nu din tipul de violenţă aflat, detaşat, pe primul loc în ierarhie, anume “violenţa 
fizică comisă” (55 de cazuri din totalul de 76 mediatizate în această publicaţie – din 
acest punct de vedere, Naţional se înscrie în tendinţa generală a presei scrise româneşti, 
prin eşantionul selectat, de mediatizare maximală a acestui tip de violenţă), ci din tipul 
de violenţă clasat pe locul doi. Astfel, în acest ziar, “violenţa sexuală comisă” este cel 
de-al doilea tip de violenţă preferat de jurnalişti pentru a fi mediatizat (aflat, este 
adevărat, la mare distanţă, cantitativ vorbind, de tipul de violenţă aflat pe primul loc - 
doar 8 cazuri de violenţă sexuală comisă prezente printre subiectele de ştire din 
Naţional). Totuşi, prin acest clasament, se poate spune că ziarul Naţional este singurul 
ziar în cazul căruia se confirmă presupoziţia noastră formulată înaintea cercetării, anume 
aceea că violenţa fizică şi violenţa sexuală vor fi tipurile de violenţă mediatizate 
maximal. 

Situaţia generală şi detaliată pentru fiecare publicaţie inclusă în eşantion poate fi 
observată şi în tabelul de mai jos: 
 

Tabelul 3.1. – Ierarhia tipurilor de violenţă în familie mediatizate în ziarele 
cuprinse în eşantion 

 Total 
eşantion 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Eveniment
ul Zilei 

Naţional 

Rang 
1 

Violenţa 
fizică 

comisă 

Violenţa 
fizică 

comisă 

Violenţa 
fizică 

comisă 

Violenţa 
fizică 

comisă 

Violenţa 
fizică 

comisă 

Violenţa 
fizică 

comisă 

Violenţa 
fizică 

comisă 
Rang 

2 
Violenţa 

psihologică 
Violenţa 

psihologică 
Violenţa 
fizică - 

tentativă 

Violenţa 
psihologică 

Violenţa 
psihologică 

Violenţa 
psihologică 

Violenţa 
sexuală 
comisă 

 
Rang 

3 

Violenţa 
sexuală 
comisă 

Violenţa 
sexuală 
comisă 

 
- 

Violenţa 
economică 
+ Violenţa 

socială 

Violenţa 
fizică - 

tentativă 

Violenţa 
sexuală 
comisă 

Violenţa 
psihologică 

 (Sursa: tabelul 3.1. din anexa II) 
 

Observăm, aşadar, că dincolo de mediatizarea excesivă a formelor de violenţă 
fizică, ziarele mediatizează, totuşi, şi tipuri de violenţă la care ne-am aşteptat mai puţin. 
Surprinzător în acest sens este rangul 2 atribuit “violenţei psihologice”, adică acel tip de 
violenţă care constă în agresiuni verbale, intimidare, batjocură, umilire, atât per totalul 
publicaţiilor analizate, cât şi în cazul a patru dintre ziare. De asemenea, constatăm 
mediatizarea unor tipuri de violenţă precum violenţa economică şi violenţa socială, 
ambele tipuri de violenţă psihologică pasivă, primul constând în interzicerea accesului 
victimei la bani sau la alte mijloace şi bunuri materiale, iar cel de-al doilea în controlul şi 
izolarea victimei de familie şi/sau prieteni, întreruperea sau insuficienţa relaţiilor sociale, 
ca şi restrângerea sau interzicerea accesului la informaţie. Violenţa economică şi cea 
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socială se situează pe locul al patrulea, respectiv al cincilea în clasamentul nostru 
general, iar într-unul dintre ziare, Adevărul, ele se poziţionează, la egalitate, chiar pe 
locul al treilea în ierarhie. 

 
3.2. Formele de manifestare a violenţei în familie mediatizate în presa scrisă din 
România 

 
Porneam în demersul nostru de la presupoziţia conform căreia ziarele incluse în 

eşantion vor mediatiza maximal “violenţa fizică” şi “violenţa sexuală”, în articole fiind 
accentuate “omorul” şi “rănirea” ca forme specifice de manifestare a violenţei în familie. 
Aşa cum am văzut, prima parte a acestei presupoziţii s-a confirmat parţial, adică tipul de 
violenţă în familie mediatizat maximal a fost, într-adevăr, “violenţa fizică”, nu însă şi 
“violenţa sexuală”. 

Am continuat analiza noastră prin testarea celei de-a doua părţi a ipotezei de 
plecare: au fost “omorul” şi “rănirea” formele specifice mediatizate de manifestare a 
violenţei în familie?  

Datele obţinute din cercetare confirmă, din nou doar parţial, presupoziţia noastră 
de pornire. Aşa cum se poate constata în tabelul 3.2. din anexa II, nici una din cele două 
unităţi de înregistrare nu se află pe primul loc dacă facem o ierarhie pentru acest item. 
Din contră, pe primul loc, detaşat, se remarcă mediatizarea “bătăii (cu palma, 
pumnul sau piciorul)”. Dintr-un total de 447 de forme de manifestare a violenţei în 
familie mediatizate în cele şase ziare în perioada monitorizată, 113 au fost “bătăile”. În 
schimb, cele două forme de manifestare a violenţei despre care noi am presupus că s-ar 
afla în fruntea ierarhiei înaintea cercetării, se clasează pe următoarele două locuri, ceea 
ce ne-a determinat să spunem că ipoteza de pornire se confirmă totuşi, însă doar parţial. 

Interesant este de observat că toate cele 4 forme de manifestare maximal 
mediatizate în ziarele din România analizate, anume bătaia (113 cazuri), omorul (crima) 
premeditat(ă) (59 cazuri), rănirea cu o armă sau un alt obiect a victimei şi omorul 
(crima) accidental (ă) sau prin imprudenţă (acesta din urmă situându-se la egalitate, pe 
locul al treilea, cu “rănirea” - fiecare cu câte 58 de cazuri), sunt forme de violenţă 
caracteristice tipului de violenţă fizică înfăptuită, comisă. Faptul este explicabil dacă ne 
amintim (vezi subcapitolul 3.1.) tipul de violenţă mediatizat detaşat de ziarele cuprinse 
în eşantionul nostru: violenţa fizică comisă. 

Abia pe locul al cincilea urmează mediatizarea unei forme de violenţă specifică 
tipului de “violenţă psihologică”, anume “insulta/injuria” (mediatizată de 37 de ori). O 
altă formă de manifestare a violenţei în familie, determinantă pentru tipul de “violenţă 
sexuală comisă”, anume “întreţinerea cu forţa de relaţii sexuale cu victima/violul”, se 
află pe locul următor, cu un număr total de 24 de apariţii în articolele de presă scrisă din 
eşantionul inclus în monitorizare.  
 Cu apariţii de peste 10 ori în ansamblul articolelor analizate din cele şase titluri 
de presă, mai remarcăm două forme de manifestare a violenţei psihologice (ameninţarea 
cu bătaia/ameninţări în general - de 17 ori prezentă în articolele analizate, respectiv 
ameninţarea cu moartea – cu 11 apariţii), din nou o formă de manifestare a violenţei 
fizice comise (aruncarea sau trântirea de perete sau podea a victimei - prezentă de 11 în 
articolele noastre) şi, în fine, o formă de manifestare a violenţei sociale (interdicţia de a 
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ieşi din casă/sechestrarea – cu 10 apariţii în articolele din publicaţiile incluse în 
monitorizare). 
 O ierarhie de la rangul 1 la rangul 4 a formelor de manifestare a violenţei în 
familie, aşa cum reiese din ziarele analizate, atât în ansamblu, cât şi specific pentru 
fiecare publicaţie, poate fi constatată în tabelul de mai jos, în care am reunit datele 
noastre de analiză: 
 

Tabelul 3.2. – Ierarhia formelor de violenţă în familie mediatizate în ziarele 
cuprinse în eşantion 

 Total 
eşantion 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenimentul Zilei Naţional 

Rang 
1 

Bătaia Bătaia Omorul 
premeditat 

Bătaia Omorul 
premeditat 

Bătaia Bătaia 

Rang 
2 

Omorul 
premeditat 

Omorul 
accidental 

Bătaia Rănirea cu 
o armă sau 
alt obiect 

Bătaia Omorul accidental Rănirea cu 
o armă sau 
alt obiect 

 
 

Rang 
3 

 
Rănirea cu 
o armă sau 
alt obiect + 

Omorul 
accidental 

 
Rănirea cu 
o armă sau 
alt obiect 

Omorul 
accidental 

+ 
Ameninţa-

rea cu 
bătaia + 

Distrugere
a bunurilor 
personale 

ale victimei 

 
Omorul 

accidental 

 
Insulta/ 
injuria/ 
cearta 

 
Omorul premeditat+ 

Violul 

 
Omorul 

premeditat 

 
 

Rang 
4 

 
Insulta/ 
injuria/ 
cearta 

 
Omorul 

premeditat 

 
- 

 
Omorul 

premeditat 

 
Rănirea cu 
o armă sau 
alt obiect + 

Violul 

Insulta + Ameninţarea 
cu bătaia + 

Ameninţarea cu 
moartea + Obligaţia de 

a face lucruri 
umilitoare + Interdicţia 

de a merge la şcoală 

 
Omorul 

accidental 

(Sursa: tabelul 3.2. din anexa II) 
 
 Prima remarcă pentru tabelul de mai sus este prezenţa, cu rang 1 şi 2, pentru 
fiecare ziar analizat, a unor forme de manifestare a violenţei în familie specifice tipului 
de “violenţă fizică comisă”. “Bătaia” este cea mai mediatizată formă de manifestare a 
violenţei în familie în patru dintre ziare, în timp ce în celelalte două prima poziţie este 
ocupată de “omorul premeditat”. 
 De asemenea, din datele de mai sus decurge următoarea tipologie generală a 
ziarelor incluse în eşantionul nostru, în privinţa formelor de manifestare a violenţei în 
familie: 
 A. Cotidianele Adevărul, Naţional şi Libertatea se detaşează prin mediatizarea 
exclusivă, pe primele patru locuri, a formelor de manifestare a violenţei fizice comise: 
bătaia, cele două tipuri de omoruri şi rănirea cu o armă sau un alt obiect. Cele patru 
forme posibile variază, prin poziţia ocupată, de la ziar la ziar: Adevărul şi Naţional au o 
situaţie aproape similară, cu deosebirea că “omorul accidental” şi “omorul premeditat” 
îşi inversează, în cazul celor două ziare, poziţiile a treia şi a patra; de asemenea, faţă de 
Adevărul, în cazul Libertăţii poziţiile a doua şi a treia sunt inversate: aici omorul 
accidental se află pe locul al doilea, iar “rănirea cu o armă sau alt obiect” pe locul al 
treilea. Remarcăm, de asemenea, că aceste trei ziare sunt publicaţiile din eşantionul 
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nostru care mediatizează cel mai frecvent violenţa în familie. Aşa se explică de ce, deşi 
au valori brute destul de ridicate, unele forme de manifestare a violenţei, de tipul 
psihologic sau sexual, nu se regăsesc cu un rang de la 1 la 4 în nici una din cele trei 
publicaţii. Astfel, deşi mediatizate de câte 14 ori (ameninţarea cu bătaia, în Adevărul), 
13 ori (insulta/injuria/cearta, tot în Adevărul), 12 ori (de asemenea insulta/injuria/cearta, 
în Naţional) sau 10 ori (întreţinerea cu forţa de relaţii sexuale cu victima, în Naţional), 
aceste forme de manifestare a violenţei în familie nu se află, totuşi, pe unul din primele 
patru locuri în nici unul din cele trei ziare, dat fiind numărul ridicat (comparativ cu restul 
publicaţiilor) de forme de violenţă în familie mediatizate în aceste titluri de presă. 
 B. Cotidianul România Liberă, care este, de altfel, aşa cum arătam la începutul 
acestui studiu, publicaţia care mediatizează mediu violenţa în familie, se remarcă prin 
“intruziunea”, pe primele patru locuri în ierarhie, în câmpul formelor de manifestare a 
violenţei fizice comise, şi a altor forme de manifestare a violenţei specifice violenţei 
psihologice şi sexuale. Astfel, rangul 3 este deţinut de “insultă/injurie/ceartă” (formă de 
violenţă psihologică), iar rangul al 4-lea aparţine formei “clasice” de violenţă sexuală 
comisă (violul/întreţinerea cu forţa de relaţii sexuale cu victima), la egalitate cu o formă 
de violenţă fizică comisă (rănirea cu o armă sau un alt obiect). 
 C. Cotidianele Evenimentul Zilei şi Jurnalul Naţional, de altfel publicaţiile din 
eşantionul nostru care mediatizează cel mai slab violenţa în familie, se remarcă printr-o 
paletă “mozaicată” de forme de manifestare a violenţei în familie mediatizate. Astfel, 
aici regăsim pe primele patru locuri formele de manifestare a violenţei care 
caracterizează toate tipurile de violenţă (fizică, psihologică, sexuală, socială, 
economică). Faptul este, însă, explicabil prin slaba mediatizare a fenomenului şi, ca 
atare, prin numărul mic, per ansamblu, de forme de violenţă care apar în articolele din 
aceste ziare. Practic, în ierarhia de mai sus, datorită slabei mediatizări generale, sunt 
surprinse toate formele de manifestare a violenţei mediatizate în aceste două ziare în 
toată perioada, spre deosebire de situaţia cotidienelor din categoria A, unde, aşa cum 
arătam, forme de violenţă prezente şi în 14 sau 13 articole, nu s-au regăsit în ierarhia de 
ranguri prezentată în tabelul 3.2. 
 
3.3. Locul producerii actelor de violenţă în familie mediatizate în presa scrisă din 
România 
 
 Am continuat analiza noastră cu delimitarea locului în care au avut loc actele 
violente mediatizate. Unităţile noastre de înregistrare, sugerate de cercetările anterioare 
privind violenţa în familie, au fost, pe de o parte, spaţiile aparţinând sferei private a 
vieţii oamenilor: în primul rând, “locuinţa comună a victimei şi a agresorului/locuinţa 
proprie (a soţilor)”, în al doilea rând “locuinţa victimei”, respectiv “locuinţa 
agresorului”, în al treilea rând o unitate de înregistrare care desemnează o locaţie mai 
neutră, însă tot privată, anume “locuinţa prietenilor/altor persoane cunoscute”. Pe de altă 
parte, am delimitat unităţile de înregistrare care să consemneze locurile aparţinând sferei 
publice: “spaţiile publice instituţionalizate”, respectiv “alte spaţii publice”, plus unitatea 
de înregistrare “la locul de muncă”. În fine, ultima unitate de înregistrare a consemnat 
neprecizarea locaţiei în care s-a desfăşurat actul violent.  
 Am delimitat între spaţiul/ sfera public(ă) şi spaţiul/ sfera privat(ă) pornind de la 
precizarea conform căreia această delimitare reprezintă un mod de a descrie separaţia 
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din culturile moderne dintre lumea, spaţiile “închise” ale vieţii personale, biografice şi în 
familie şi spaţiile “deschise” de la locul de muncă, din politică, mass media şi din 
“afacerile” instituţionale mai largi30.  

Rezultatele cercetării noastre relevă date interesante despre locurile în care se 
produc actele de violenţă în familie, aşa cum reies ele din presa scrisă inclusă în 
eşantion. 

Cele mai multe din actele de violenţă în familie mediatizate în cele şase titluri de 
presă în perioada martie-august 2004 s-au produs, după cum au relatat jurnaliştii 
respectivelor publicaţii, în locuinţa comună a agresorului şi a victimei, locuinţa comună 
celor doi soţi, în cazul în care victima şi agresorul erau soţ şi soţie.  Dintr-un total de 272 
de acte violente mediatizate în cele şase ziare în perioada monitorizată, un număr de 126 
au avut loc în locuinţa comună a victimei şi a agresorului. 

Un număr de 69 de acte violente mediatizate nu au avut locaţie precizată: atunci 
când le-au prezentat, ziariştii au omis să precizeze unde anume s-a produs actul violent. 
Pe cel de-al treilea loc în clasamentul unităţilor noastre de înregistrare se situează 
“locuinţa victimei”. Un total de 49 de acte violente mediatizate în cele şase publicaţii s-
au desfăşurat în locuinţa care aparţinea doar victimei. Aşadar, agresorul, membru al 
familiei din care făcea parte şi victima, a acţionat violent asupra acesteia chiar în 
locuinţa care îi aparţinea doar victimei respective. În fine, un alt număr oarecum 
semnificativ de acte de violenţă în familie (18) prezentate în cotidianele incluse în 
analiză s-au produs în ceea ce am numit “alte spaţii publice”.  

Am delimitat, aşa cum se observă mai sus, între “spaţiile publice 
instituţionalizate” şi “alte spaţii publice”, pentru a avea o diferenţiere între spaţiul public 
“instituţionalizat” şi cel “non-instituţionalizat”. Cu alte cuvinte, ne-a interesat în ce 
măsură actele violente au loc în spaţiile publice, pe de o parte, şi în ce fel de spaţii 
publice, pe de altă parte. Am încercat să răspundem la întrebarea: este spaţiul public 
instituţionalizat un loc în care proliferează violenţa în familie? Aceeaşi întrebare ne-am 
formulat-o în legătură cu locul de muncă: este locul de muncă - un spaţiu, prin urmare, 
total opus celui privat, domestic - este, aşadar, şi locul de muncă un spaţiu în care au loc 
acte de violenţă încadrabile în categoria “violenţă în familie”? 

Ambele întrebări formulate mai sus şi-au găsit un răspuns negativ prin cercetarea 
noastră. Violenţa în familie, aşa cum este ea reflectată de presa scrisă din România, prin 
eşantionul delimitat de ziare, nu proliferează în spaţiile publice instituţionalizate, foarte 
puţine acte violente având loc în astfel de spaţii, conform relatărilor din ziarele pe care 
le-am analizat (4 din totalul de 272). Mai mult, locul de muncă nu este un spaţiu în care 
se produc acte de violenţă în familie: nici unul din cele 272 de acte violente 
mediatizate şi analizate nu s-a desfăşurat la locul de muncă (nici al victimei, nici al 
agresorului). 

Aşadar, o primă concluzie certă putem desprinde din analiza acestui item de 
cercetare: actele de violenţă în familie au loc, de cele mai multe ori, aşa cum rezultă 
din mediatizarea lor, în spaţii private, intime: în principal, locuinţa comună 
(agresorului şi victimei) şi locuinţa victimei (din cele 272 de cazuri mediatizate, 175 s-
au produs în aceste două tipuri de locaţii), la care adăugăm şi alte spaţii la fel de 
“intime”, în care au avut loc însă un număr semnificativ mai mic de acte violente 
                                                
30 O’Sullivan, Tom; Hartley, John; Saunders, Danny; Montgomery, Martin şi Fiske, John, Key Concepts 
in Communication and Cultural Studies, Routledge, London and New York, 1997, p. 250 
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mediatizate (locuinţa agresorului – un caz şi locuinţa prietenilor/altor persoane 
cunoscute – 5 cazuri). Aşadar, un total de 181 de acte violente mediatizate în cele şase 
publicaţii au avut ca locaţie un spaţiu absolut privat – fie locuinţa proprie, fie locuinţa 
victimei, fie locuinţa agresorului, fie locuinţa prietenilor sau altor persoane cunoscute, în 
comun, de către victimă şi agresor. 

O altă concluzie, pe care am enunţat-o deja, într-o primă formă, mai sus, este 
mediatizarea minimală a actelor de violenţă în familie petrecute în spaţii publice. 
Numai 22 de acte violente analizate (din totalul de 272) au avut ca locaţie un spaţiu 
public, neinstituţionalizat (de 18 ori) şi (de şi mai puţine ori) instituţionalizat (doar 4 
cazuri). De asemenea, remarcam mai devreme absenţa totală a mediatizării actelor de 
violenţă în familie desfăşurate la serviciu. 

În fine, o altă concluzie rezultată din analiza noastră este aceea că, într-un număr 
semnificativ de articole şi ştiri, ziariştii nu precizează locaţia desfăşurării actelor de 
violenţă în familie pe care le prezintă, fie din simplă omisiune (considerând ca lipsit de 
importanţă sau relevanţă), fie din lipsă de informaţii în legătură cu acest aspect. Analiza 
noastră de conţinut arată că aproximativ un sfert din actele de violenţă în familie 
mediatizate nu au precizată locaţia desfăşurării lor. 

O reprezentare grafică a acestor concluzii, la care se adaugă şi o aprofundare a 
situaţiei ziarelor incluse în cercetarea noastră, este următoarea (a se vedea, în acest sens, 
şi tabelul 3.3. din anexa II): 
Figura 3.1. - Spaţiul/ locul producerii actelor de violenţă în familie mediatizate 

 
 
     
                                           Locuinţa comună (126 cazuri) 
          Locuinţa victimei (49 cazuri) 
           Locuinţa prietenilor/ altor persoane cunoscute (5 cazuri) 

        Locuinţa agresorului (1 caz) 
Unitate de înregistrare rang 1 

Adevărul                                      
 Libertatea 
 România Liberă 

Evenimentul Zilei 
 Jurnalul Naţional 
 
 
       
                                                                        

Unitate de înregistrare rang 1 
                   Naţional 
           
           
           
      
             Unitate de înregistrare rang 1
           -
      Spaţii publice instituţionalizate (4 cazuri) 
             Alte spaţii publice (18 cazuri)  

Locul de muncă (0 cazuri)  
      

     

Spaţiul/ sfera privat(ă) 
181 cazuri 

Locaţie neprecizată 
69 cazuri 

Spaţiul/ sfera public(ă) 
22 cazuri 
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3.4. Circumstanţele/Mobilul declanşării actelor de violenţă în familie 
 
 În demersul nostru am pornit de la presupoziţia conform căreia articolele 
publicate pe tema violenţei în familie vor evidenţia circumstanţele socio-economice ale 
declanşării actelor de violenţă în familie (alcoolismul, sărăcia, şomajul, drogurile etc.), 
în defavoarea celor psihologice sau de altă natură. 
 Ca şi în cazul ipotezelor anterioare, şi această premisă se confirmă doar parţial. 
Spunem aceasta deoarece, aşa cum rezultă din analiza noastră de conţinut, de cele mai 
multe ori în articolele despre violenţa în familie, circumstanţele declanşării actelor de 
violenţă în familie nu sunt precizate. Aşa cum se poate observa în tabelul 3.4. din 
anexa II, din totalul de 331 de acte violente prezentate în articolele pe care le-am 
analizat, 95 (adică între o treime şi o pătrime dintre ele) nu au circumstanţele/mobilul 
declanşării precizat. Aşadar, nu un tip de circumstanţă socio-economică se află pe 
primul loc în ierarhia mobilurilor declanşării actelor de violenţă în familie, ci lipsa de 
precizare a circumstanţei/mobilului declanşării violenţei. 
 Am apreciat, şi de această dată, că presupoziţia noastră se confirmă parţial, 
deoarece, aşa cum se observă în tabelul amintit, alcoolismul reprezintă, într-adevăr, 
prima circumstanţă precizată în legătură cu declanşarea actelor mediatizate în cele şase 
ziare. Astfel, de 68 de ori circumstanţa precizată de ziarişti ca declanşatoare a actului 
violent care a constituit subiect de articol a fost alcoolismul. 

Totuşi, aceasta este singura circumstanţă de ordin socio-economic aflată printre 
primele cinci locuri ale clasamentului nostru de ansamblu. De aceea, dintr-o altă 
perspectivă, se poate spune că ipoteza noastră de pornire se infirmă. O astfel de viziune 
se justifică prin slaba prezenţă în articolele analizate a unor circumstanţe precum sărăcia/ 
lipsa banilor (aflată abia pe locul al şaselea în ierarhie, cu 12 prezenţe din totalul de 331) 
sau şomajul/pierderea locului de muncă (cu numai 3 precizări, ceea ce, per ansamblul 
celor 331 de acte violente analizate, reprezintă o cifră infimă). Mai mult, ceea ce este cu 
adevărat surprinzător este absenţa totală a drogurilor/consumului de droguri ca o 
circumstanţă a declanşării actelor de violenţă în familie. Apare cu atât mai surprinzător 
acest aspect (care, de altfel, ne infirmă total presupoziţia noastră, în care includeam 
drogurile printre cele mai probabile mediatizate circumstanţe ale actelor violente), cu 
cât, pe de o parte, consumul (plus traficul) de droguri reprezintă o problemă socială care 
a proliferat rapid în ultimii ani în România, devenind chiar un fenomen general şi 
generalizat, iar pe de altă parte acest fenomen constituie, de obicei, subiect pentru ştirile 
mass media, atât cele din presa scrisă, cât şi cele din media audio-vizuală. Cu atât mai 
mult, dacă ţinem cont de acest din urmă aspect, apare ca neaşteptat rezultatul cercetării 
noastre, anume acela că niciodată drogurile (consumul, traficul) nu au constituit o 
circumstanţă a declanşării actelor de violenţă în familie mediatizate. 

În ierarhia mobilurilor declanşatoare de acte violente, aşa cum reiese ea din 
reflectarea violenţei în familie în ziarele din România, urmează, surprinzător, o serie de 
trei circumstanţe de natură psihologică: agresivitatea verbală/altercaţia cearta (de 47 
de ori), după care remarcăm o circumstanţă care ţine de sfera patologicului, anume boala 
psihică (de 18 ori) şi, în fine, o circumstanţă care ţine de latura profund-afectivă a naturii 
umane, anume gelozia (de 16 ori). În aceeaşi categorie (deşi, în acest caz, la afecţiune se 
mai adaugă şi o latură care ţine de sfera moral-socială) poate fi încadrată şi o altă 
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circumstanţă care este invocată adesea în articolele de presă analizate, anume adulterul 
(acesta apare ca mobil declanşator de violenţă de 9 ori, ceea ce îl plasează pe locul al 8-
lea în ierarhia relevată de cercetare). 

Cu apariţii semnificative mai remarcăm explicarea declanşării violenţelor în 
familie prin circumstanţe de natură socială, morală şi/sau juridică, precum 
nerespectarea obligaţiilor moral-sociale (de 8 ori), nerespectarea unor obligaţii juridice 
(de 9 ori), sau, din nou, invocarea unei circumstanţe de natură mai degrabă psihologică, 
precum violenţa fizică repetată anterioară (care apare de 11 ori în articolele analizate ca 
o cauză care a declanşat actul violent). 

În rest, observăm o paletă mozaicată de alte circumstanţe prin care este explicată 
declanşarea actelor de violenţă în familie, apariţiile fiind disparate şi diferite de la ziar la 
ziar. Astfel, în Adevărul, de exemplu, este invocată de 6 ori, ca o cauză care a determinat 
un agresor să comită actul de violenţă, “frica de puşcărie” a acestuia. “Abuzul fizic 
asupra copiilor” este o circumstanţă care apare în articolele a patru ziare, însă cel mai 
adesea în Naţional (dintr-un total de 7 invocări, 4 sunt făcute în Naţional). De asemenea, 
“abuzul sexual asupra copiilor” este o cauză precizată cel mai des tot în ziarul Naţional 
(de 5 ori, dintr-un total de 6).  

Exclusiv în Naţional apar precizate şi alte cauze provocatoare de acte violente, 
precum “fanatismul religios” (de 2 ori), “abuzul psihic asupra copiilor” (tot de 2 ori), 
“distrugerea bunurilor victimei” (1) sau “antecedentele penale” (1). 

Apar invocate, de asemenea, chiar circumstanţe declanşatoare de violenţă în 
familie surprinzătoare. În Libertatea este precizată, chiar de două ori, o circumstanţă 
despre care nu am fi crezut că poate fi inclusă în lista noastră de unităţi de înregistrare: 
“joaca/gluma” a declanşat, conform acestui ziar, de două ori un act de violenţă în 
familie. O situaţie asemănătoare o remarcăm în legătură cu o circumstanţă invocată în 
cotidianul România Liberă: “pierderea unui meci de fotbal de către echipa favorită” a 
fost “imboldul” care a determinat producerea unui act de violenţă în familie. 

Tot surprinzătoare este absenţa totală a unor circumstanţe/mobiluri pe care iniţial 
le-am luat în considerare atunci când am definit unităţile noastre de înregistrare. Astfel, 
ca şi “drogurile”, nici “răzbunarea”, nici “abuzul sexual”, nici “însuşirea unui model 
negativ în copilărie (socializarea primară)” nu au constituit o cauză care să declanşeze 
actele violente care au fost prezentate în articolele din titlurile noastre de presă. 

Dacă detaliem analiza pentru fiecare titlu de presă în parte, observăm că în cazul 
a patru dintre ele rangul 1 (locul întâi în ierarhia circumstanţelor definite ca unităţi de 
înregistrare pentru acest item) este atribuit neprecizării circumstanţelor/mobilului 
declanşării actelor violente, în timp ce în cazul celorlalte două publicaţii rangul 1 
aparţine alcoolismului. O viziune de ansamblu asupra principalelor rezultate obţinute în 
legătură cu acest item este prezentată în tabelul de mai jos: 
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Tabelul 3.3. – Cele mai frecvente circumstanţe/mobiluri invocate în ziare pentru 
declanşarea actelor de violenţă în familie 

Rangul Neprecizat Circumstanţe 
socio-

economice 

Circumstanţe psihologice Circumstanţe moral-
sociale 

  Alcoolismul Agresivita
tea 

verbală/ 
altercaţia 

Gelozia Boala 
psihică 

Violenţa 
fizică 

repetată 
anterioară 

Adulterul Nerespectarea 
unor obligaţii 
moral-sociale 

Rang 1 Adevărul 
România Lib. 
Evenim. Zilei 
Jurnalul Naţ. 

Libertatea 
Naţional 

      

Rang 2 Libertatea 
Naţional 

Adevărul 
România Lib. 
Evenim. Zilei 
Jurnalul Naţ. 

Naţional 
Libertatea 

     

Rang 3   Adevărul 
Evenim. 
Zilei 

Jurnalul 
Naţional 

Rom. 
Liberă 
Ev. Zilei 
Libertatea 

Naţional Naţional Libertatea 
Evenim. Zilei 

Rang 4    Adevărul 
Libertatea 
România 
Liberă 

Naţional Libertatea Libertatea  

(Sursa: tabelul 3.4. din anexa II) 
 
 Aşa cum se observă, neprecizarea circumstanţelor care au declanşat actele de 
violenţă în familie are rangul 1 în patru ziare (Adevărul, România Liberă, Evenimentul 
Zilei şi Jurnalul Naţional), iar “alcoolismul” are acelaşi rang în Libertatea şi în Naţional. 
 Remarcăm prezenţa acestei circumstanţe de natură socio-economică 
(alcoolismul) printre cele mai mediatizate explicaţii pentru producerea actelor de 
violenţă. În acelaşi timp, însă, remarcăm singularitatea ei. Nici un alt mobil de această 
factură nu se mai regăseşte printre rangurile 1-4, în nici una din publicaţiile pe care le-
am analizat în această perioadă. 

În fine, este de reţinut varietatea de circumstanţe de natură psihologică şi socio-
morală care apar ca explicaţii pentru declanşarea actelor de violenţă în familie. 

O analiză amănunţită pe cotidianele incluse în monitorizare relevă două tipuri 
de mediatizare a circumstanţelor actelor violente: 

a. Pe de o parte, mediatizarea caracteristică ziarelor Adevărul, România Liberă, 
Evenimentul Zilei şi Jurnalul Naţional în care, în primul rând, circumstanţele nu sunt 
precizate, în al doilea rând este precizat alcoolismul ca o cauză declanşatoare, iar în al 
treilea rând sunt scoase în evidenţă variate circumstanţe de natură psihologică.  

b. Pe de altă parte, mediatizarea caracteristică ziarelor Naţional şi Libertatea, în 
care, în primul rând, primează alcoolismul printre circumstanţele declanşatoare de 
violenţă în familie, în al doilea rând fie nu se precizează mobilurile, fie sunt evidenţiate 
cauze de natură psihologică, iar în al treilea rând sunt precizate circumstanţe de factură 
moral-socială. 
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3.5. Mediul de rezidenţă în care s-au produs actele de violenţă mediatizate 
 
 Analiza itemului “localizarea producerii actelor de violenţă în familie” în funcţie 
de mediul de rezidenţă relevă o repartizare relativ echilibrată între mediul rural şi urban, 
unde actele de violenţă în familie mediatizate s-au produs. Din totalul de 258 de acte de 
violenţă mediatizate în cele şase ziare în perioada monitorizată, 129 au avut loc în 
mediul rural, 113 în mediul urban, în timp ce în cazul a 16 din ele nu este precizat acest 
aspect (vezi, în acest sens, tabelul 3.5. din anexa II). 
 Aşadar, o uşoară înclinare a balanţei există, totuşi, în favoarea ruralului. Din 
cercetarea noastră, faţă de mediul urban, în cel rural s-au produs (fiind reflectate ca atare 
în presa scrisă) cu 16 acte de violenţă în familie mai mult. În figura de mai jos poate fi 
observată şi situaţia detaliată pentru cele şase titluri de presă monitorizate: 
 

Figura 3.2. – Mediatizarea actelor de violenţă în familie în funcţie de localizarea 
producerii lor (mediul de rezidenţă) 

 
 Aşa cum se vede mai sus, ca şi în tabelul 3.5. din anexa II, distingem trei 
categorii de publicaţii în funcţie de modul în care ele mediatizează localizarea producerii 
lor (mediul de rezidenţă): 
 A. Prima categorie include cotidienele Adevărul, Naţional şi Evenimentul Zilei, 
care prezintă în articolele lor mai multe acte de violenţă în familie petrecute în mediul 
rural decât în mediul urban. Prin aceasta, ele se înscriu în tendinţa delimitată la nivelul 
general de analiză (al tuturor ziarelor). Având în vedere “greutatea”, sub aspectul 
cantitativ cel puţin, a articolelor din Adevărul şi Naţional, se poate spune chiar că aceste 
două ziare, prin modul în care mediatizează preponderent acte violente din mediul rural, 
determină acea “tendinţă generală” menţionată mai devreme. 
 Dintre aceste trei ziare, Naţional iese în evidenţă prin cel mai mic număr de 
absenţe ale precizării în articole a mediului de rezidenţă. Astfel, doar o singură dată în 
acest cotidian nu este precizată localizarea producerii actului de violenţă în familie 
mediatizat. De asemenea, comparativ cu Adevărul şi cu Naţional, în Evenimentul Zilei 
întâlnim – în cadrul acestei prime categorii de ziare – situaţia cea mai apropiată de 
“echilibrat”: 6 acte violente prezentate aici s-au produs în rural, concomitent cu 5 
produse în urban, la care se adaugă două situaţii în care ziaristul nu precizează 
localizarea actului violent. 

222

2 22 2

4

22

5

4 1
5 2

1 51 0

56

1

2 8
3 7

1

1 0

1 0 0

R u r a l U r b a n N e p r e c i z a t

L i b e r t a t e a J u r n a l u l  N a t i o n a l A d e v a r u l

R o m a n i a  L i b e r a E v e n i m e n t u l  Z i l e i N a t i o n a l



 47 

 B. Cea de-a doua categorie include ziarele Libertatea şi Jurnalul Naţional, care 
se remarcă prin mediatizarea perfect echilibrată a celor două tipuri de localizări pentru 
actele de violenţă prezentate. Astfel, din cele 46 de acte de violenţă în familie ce au 
constituit subiecte de ştiri în Libertatea, 22 s-au produs în sate şi tot atâtea în oraşe, iar în 
două cazuri nu este precizat mediul de rezidenţă. La un alt nivel, datorită numărului cu 
mult mai mic de articole tematice şi, implicit, de acte violente mediatizate, Jurnalul 
Naţional mediatizează tot echilibrat cele două medii de rezidenţă ca localizări ale actelor 
violente: două dintre ele s-au desfăşurat în rural, şi tot două s-au produs în mediul urban. 
În acelaşi timp, Jurnalul Naţional se remarcă, dacă luăm în considerare proporţiile, prin 
cele mai multe “neprecizări” ale mediului de rezidenţă (4). Numai în Adevărul mai 
există 5 neprecizări, însă această cifră trebuie raportată la totalul de 98 de acte violente 
mediatizate în acest ziar, comparativ cu cele doar 8 mediatizate, în total, de Jurnalul 
Naţional. 
 C. Cea de-a treia categorie include un singur ziar, România Liberă. Acesta este 
singurul cotidian în care sunt mediatizate mai multe acte de violenţă în familie petrecute 
în mediul urban decât cele produse în mediul rural. Diferenţa dintre cele două tipuri de 
localizări este chiar semnificativă în această publicaţie: din totalul de 27 de acte violente 
mediatizate, pentru 15 se face precizarea faptului că ele s-au desfăşurat în oraşe, pentru 
10 se menţionează mediul rural ca localizare a lor, în timp ce numai pentru două dintre 
ele nu se face nici un fel de precizare în această privinţă. 
 În concluzie, se poate spune că analiza localizării producerii actelor de violenţă 
în familie a relevat o situaţie echilibrată între cele două medii de rezidenţă, cu o 
oarecare precumpănire în favoarea mediului rural, această preponderenţă fiind dată 
în special de situaţia regăsită în mediatizarea din cotidienele Adevărul şi Naţional. 
 
3.6. Prezenţa copiilor în familiile în care au avut loc actele violente mediatizate 
 
 Prin acest item am urmărit să determinăm în ce măsură în presa scrisă din 
România, prin eşantionul de ziare selectat, este reflectată prezenţa copiilor în familiile în 
care au avut loc actele violente mediatizate. 
 Rezultatele analizei de conţinut asupra acestui item relevă, pe de o parte, una din 
situaţiile cele mai clare în legătură cu mediatizarea unui anumit aspect, iar pe de altă 
parte unul din puţinele momente în care toate titlurile de presă monitorizate sunt 
omogene. 
 Astfel, aşa cum se poate observa şi în tabelul 3.6. din anexa II, precizarea 
faptului că familia în care s-a produs actul violent are copii caracterizează aproape două 
treimi din total. Mai precis, din 239 de familii mediatizate prin aspectul violenţei în 
familie care le-a caracterizat, 155 au copii, iar acest fapt este menţionat de către ziariştii 
semnatari. 
 Din acelaşi total, într-un număr de 71 de situaţii nu se precizează dacă familia are 
sau nu copii. În fine, doar în restul de 13 situaţii, jurnaliştii fac menţionarea inexistenţei 
copiilor în cadrul familiilor în cauză. 

În ceea ce priveşte fiecare titlu de presă considerat, datele rezultate din aplicarea 
grilei de analiză indică, aşa cum deja spuneam mai devreme, o omogenitate 
nemaiîntâlnită în cazul altor itemi. Astfel, în toate cele şase publicaţii, unitatea de 
înregistrare “familia are copii” se află detaşat pe primul loc în ierarhia delimitată de 
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datele de analiză. Mai mult, următoarea unitate de înregistrare în ierarhie, din nou în 
toate titlurile de presă, este lipsa precizării în legătură cu prezenţa sau absenţa copiilor în 
familiile respective. În fine, precizarea faptului că “familia nu are copii” este 
caracteristică doar pentru două titluri de presă incluse în eşantion (Adevărul, de 12 ori şi 
Libertatea, o dată), în timp ce în restul de patru publicaţii niciodată nu sunt mediatizate 
cazuri de familii (în care se întâmplă acte de violenţă) din care nu fac parte şi copii. 
 Aşadar, de aici putem desprinde două concluzii: pe de o parte, observăm 
precumpănirea mediatizării actelor de violenţă ale căror victime sunt copiii, iar pe de 
altă parte constatăm preocuparea – omogenă, specifică pentru ziariştii de la toate 
publicaţiile incluse în analiză – de a preciza prezenţa copiilor în familiile în care au avut 
loc actele violente pe care le prezintă în articole. Şi nu se poate spune că această din 
urmă preocupare este doar o urmare a faptului că sunt mediatizate preponderent 
victimele-copii ale violenţei în familie, deoarece, aşa cum deja anticipam, aproximativ o 
treime din totalul victimelor prezente în articolele analizate sunt copii, iar precizarea 
faptului că în familii au fost prezenţi copiii este făcută în aproximativ două-treimi din 
cazuri. Cu alte cuvinte, dacă facem o simplă diferenţă a rezultatelor celor doi itemi, 
constatăm că în aproximativ o treime dintre cazuri, jurnaliştii fac precizarea prezenţei 
copiilor în familiile în care s-a produs actul violent, fără ca acei copii să fie şi victime 
ale violenţei respective. 
 
3.7. Numărul de agresori şi de victime prezenţi/prezente într-un articol 
  
 Analizăm în continuare, într-un sub-capitol comun, rezultatele aplicării grilei 
noastre de analiză de conţinut asupra acestor doi itemi, deoarece, după părerea noastră, 
cele două aspecte nu pot fi disociate. Spunem aceasta deoarece, prin această cercetare, 
ne-a interesat şi în ce măsură mediatizării violenţei în familie în presa românească îi este 
caracteristică fie “singularizarea”, fie “multiplicitatea”, atât în ceea ce le priveşte pe 
victime, cât şi în ceea ce îi priveşte pe agresori. 

Ca şi în cazul itemului anterior, referitor la prezenţa copiilor în familiile în care 
au avut loc actele violente mediatizate, şi în cazul acestor doi itemi: 
- pe de o parte, situaţia este destul de clară, în sensul că una dintre unităţile de 

înregistrare se detaşează evident de celelalte două unităţi de înregistrare avute în 
vedere; 

- pe de altă parte, remarcăm din nou omogenitatea, caracterul uniform al titlurilor de 
presă cuprinse în eşantion în ceea ce priveşte ierarhia unităţilor de înregistrare 
consemnate. 

Cu mici diferenţieri pe care le vom comenta mai târziu, constatăm mediatizarea 
“punctuală”, “personalizată” a violenţei în familie în cele şase publicaţii, atât în ceea ce 
îi priveşte pe agresori, cât şi în ceea ce le priveşte pe victime. Astfel, în majoritatea 
articolelor care au avut ca temă violenţa în familie, au fost prezentate cazuri în care au 
fost implicate o singură victimă şi un singur agresor. 

O oarecare “distanţă”, la nivelul general de analiză, remarcăm, totuşi, între 
“singularitatea”/“pluralitatea” victimei şi a agresorului. Astfel, aşa cum se poate constata 
şi în tabelele 3.7.1. şi 3.7.2. din anexa II, din totalul de 273 de cazuri de acte de violenţă 
în familie mediatizate, 235 au avut un singur agresor, în timp ce doar 209 au avut o 
singură victimă. Putem spune, aşadar, că “punctualitatea”, “singularizarea” 
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caracterizează în mai mare măsură agresorii actelor de violenţă în familie, în timp ce un 
anumit grad de “pluralitate”, de “multiplicitate” tinde să caracterizeze victimele acestor 
acte.  

Altfel spus, o primă concluzie, prezentată punctual, ar fi următoarea:  
- în cele mai multe articole sunt prezentate acte de violenţă în familie în care un 

singur membru al familiei a agresat o singură victimă; 
- au fost, însă, mai multe cazuri de violenţă în familie mediatizate în titlurile de presă 

incluse în monitorizare în care un singur agresor a acţionat violent asupra a mai 
multe victime, decât cazuri în care mai mulţi membri ai unei familii să fi agresat fie 
o singură victimă, fie mai multe victime. 

 Totuşi, numărul mare de cazuri în care o singură persoană a căzut victimă actului 
de agresiune (209 din 273, adică mai mult de trei sferturi din cazuri), ne permite să 
spunem că mediatizarea violenţei în familie este preponderent, atât la nivel general, cât 
şi, aşa cum vom vedea, la nivelul fiecărui titlu de presă, punctuală, “personalizată”. Cu 
atât mai mult putem spune acelaşi lucru şi în privinţa agresorilor (mai mult de 86% din 
cazuri au avut un singur agresor). Cu alte cuvinte, ziarele analizate din România preferă 
mediatizarea actelor de violenţă în familie în care atât victima, cât şi agresorul, sunt 
singulari. Pe de altă parte, ceea ce se poate numi “violenţa multiplă în familie” este 
rareori mediatizată în titlurile de presă analizate: atât “victimele multiple”, şi cu atât mai 
puţin “agresorii multipli”.  

Specifică pentru publicaţiile monitorizate este şi cvasi-absenţa unităţii de 
înregistrare care consemnează lipsa de precizare a aspectului referitor la numărul de 
victime şi numărul de agresori, ceea ce înseamnă că de foarte puţine ori ziariştii 
semnatari ai articolelor nu precizează acest aspect (doar de 5 ori în cazul numărului de 
victime, şi de 9 ori în cazul numărului de agresori). 
 Cea de-a doua observaţie pe care o făceam mai devreme se referea, din nou, la 
caracterul omogen al mediatizării acestor doi itemi în toate titlurile de presă analizate. 
Acest caracter este relevat de datele de analiză cuprinse şi în figurile de mai jos: 
 
 

Figura 3.3. – Numărul de agresori prezenţi în articol 
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Figura 3.4. – Numărul de victime prezente în articol  

 
 
 Aşa cum se observă mai sus, şi în vizualizarea grafică este evidentă mediatizarea 
“punctuală”, “singularizantă” a violenţei în familie. Astfel, procentele cazurilor 
mediatizate în care avem “o singură victimă” şi “un singur agresor” depăşesc pragul de 
60, atât la nivelul general al tuturor titlurilor de presă analizate, cât şi la nivelul specific 
al fiecărui ziar. Mai mult, în cazul unora dintre titlurile de presă, procentul, în ceea ce 
priveşte “singularitatea” agresorului, depăşeşte pragul de 90. Toate aceste concluzii care 
reies din analiza noastră pot fi sintetizate astfel: 
a) În privinţa numărului singular sau multiplu de agresori implicaţi în actele de violenţă 

în familie prezentate în articolele analizate, distingem mai întâi un set de trei ziare. 
Este vorba despre Evenimentul Zilei, Libertatea şi Adevărul, în care peste 90% din 
cazurile de violenţă în familie pe care le-au mediatizat au avut un unic agresor; 

b) Cea de-a doua categorie de ziare, în care includem Naţional şi România Liberă, 
mediatizează, de asemenea, preponderent actele de violenţă având un singur agresor, 
procentul din total fiind de această dată în jurul valorii de 80; 

c) Un singur cotidian face oarecum notă distinctă faţă de restul publicaţiilor analizate: 
Jurnalul Naţional. Şi aici predomină mediatizarea actelor de violenţă în familie 
având un agresor singular, însă, proporţional, procentul este mai mic, de aproximativ 
60. Trebuie, însă, să ţinem cont în această interpretare şi de numărul mic de acte 
violente mediatizate în acest cotidian; 

d) În fine, ziarul Evenimentul Zilei se distinge prin faptul că întotdeauna precizează 
numărul de agresori: niciodată, în articolele din această publicaţie, nu am consemnat 
apariţia unităţii de înregistrare “nu este precizat”, pentru cazul specific al itemului 
referitor la numărul de agresori implicaţi în actul violent. 

e) În ceea ce priveşte numărul singular sau multiplu de victime implicate în actele 
violente mediatizate, remarcăm, în primul rând, un titlu de presă, Jurnalul Naţional, 
în care, în toate actele violente prezentate, este implicată o singură victimă; 

f) Distingem, în al doilea rând, o serie de trei ziare: Evenimentul Zilei, Libertatea şi 
România Liberă, în care peste 80% din cazurile de violenţă în familie pe care le-au 
mediatizat au avut o singură victimă; 

g) În al treilea rând, ziarul Naţional se remarcă printr-un procent puţin mai scăzut 
(având o valoare de aproximativ 75) faţă de categoria ziarelor menţionate mai sus, 
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însă mai crescut faţă de Adevărul unde valoarea procentului respectiv se apropie de 
70, fiind cea mai mică din ansamblul celor şase publicaţii analizate; 

h) Ziarul Adevărul se remarcă prin cea mai intensă mediatizare a unor acte de violenţă 
în familie în care au fost implicate mai multe victime. În această posibilă ierarhie, el 
este urmat îndeaproape de celălalt cotidian care a mediatizat cel mai des violenţa în 
familie, anume Naţional; 

i) În privinţa numărului de victime, patru titluri de presă: Naţional, Evenimentul Zilei, 
Libertatea şi Jurnalul Naţional precizează întotdeauna câte persoane au căzut 
victime violenţei în familie. 

  
 
3.8. Statutul autorului/autorilor actelor de violenţă în familie mediatizate 
 
 Ceea ce am denumit “statutul autorului/autorilor actelor de violenţă în familie 
mediatizate” reprezintă ultimul item pe care îl vom analiza în acest capitol. Unităţile de 
înregistrare, sugerate de rezultatele cercetărilor anterioare asupra violenţei în familie, au 
fost în cazul acestui item următoarele: a) vinovat (atunci când agresorul actului de 
violenţă în familie din articolul de presă este prezentat de ziarist/ziarişti ca fiind deja 
“vinovat” stabilit), b) suspect stabilit de poliţie/alte organe de anchetă, c) suspect stabilit 
de jurnalist; d) suspect stabilit – neprecizat de cine; e) neprecizat. 
 Presupoziţia noastră de pornire în legătură cu acest item a fost aceea că 
principalele tipuri de acte de violenţă în familie mediatizate de ziarele analizate vor fi 
cele în care statutul de “suspect” al agresorului este stabilit de organele şi instituţiile 
statului. 
 Datele obţinute prin aplicarea grilei de analiză infirmă această ipoteză, cel puţin 
din punctul de vedere al ierarhiei finale a unităţilor noastre de înregistrare, ca şi în câteva 
cazuri particulare de titluri de presă. 
 Surprinzător, la nivelul general de analiză (al tuturor titlurilor de presă reunite), 
cei mai mediatizaţi agresori-autori ai actelor de violenţă în familie au fost nu suspecţii 
stabiliţi de poliţie sau alte organe de anchetă/instituţii ale statului, ci chiar “vinovaţii”, 
adică persoane pentru care deja s-a dat un verdict de către organele şi instituţiile de 
anchetă. Este adevărat, numărul mediatizat al “suspecţilor stabiliţi de poliţie şi de alte 
organe de anchetă” se apropie de numărul “vinovaţilor” mediatizaţi. Astfel, au fost 
mediatizaţi în cele şase publicaţii în decursul jumătăţii de an considerate 76 de agresori 
“vinovaţi” şi un număr apropiat, anume 73, de “suspecţi stabiliţi de poliţie/ alte organe 
de anchetă”. 

O primă concluzie, aşadar, putem desprinde din această privire de ansamblu 
asupra datelor de analiză. Aceasta ar fi preponderenţa mediatizării, în presa scrisă din 
România, a actelor de violenţă în care agresorii-autori sunt fie “vinovaţi”, stabiliţi 
astfel de către instituţiile abilitate, fie “suspecţi”, stabiliţi astfel de poliţie şi de alte 
organe de anchetă. 

Concomitent cu această preponderenţă în mediatizarea agresorilor cu un anumit 
statut, observăm (vezi tabelul 3.8. din anexa II) slaba prezenţă în articolele din ziarele 
analizate a unor autori de violenţă în familie al căror statut de “suspect” să fie stabilit de 
jurnalist (14 cazuri dintr-un total de 182), ca şi a autorilor “suspecţi” în cazul cărora nu 
se face precizarea cine le-a atribuit acest statut (11 cazuri de agresori cu statut acest gen 
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au fost mediatizate). În fine, şi mai rară este situaţia în care nu se precizează deloc ce fel 
de statut are autorul actului/actelor de violenţă în familie (8 cazuri). 

Interesantă este detalierea analizei pentru fiecare titlu de presă inclus în analiză. 
Dacă particularizăm, aşadar, cercetarea, constatăm existenţa a două mari categorii de 
titluri de presă: 

A. Ziarele care mediatizează preponderent actele de violenţă ai căror autori sunt 
stabiliţi deja ca “vinovaţi”. Acestea sunt Naţional şi România Liberă. De altfel, aşa cum 
se observă în tabelul menţionat, numărul de astfel de autori de agresiune mediatizaţi în 
Naţional este, de fapt, cel care determină precumpănirea statutului respectiv la nivel 
general, cu alte cuvinte înclinarea balanţei, chiar dacă doar cu o diferenţă mică, spre 
“vinovat”, şi nu spre “suspect stabilit de poliţie/alte organe de anchetă”. Observăm, de 
asemenea, în aceste două titluri de presă, slaba mediatizare a actelor de violenţă având 
ca autori persoane “suspecte” stabilite de poliţie/ alte organe de anchetă: în Naţional, 
dintr-un total de 62 de cazuri, 49 de autori de agresiune în familie sunt “vinovaţi” şi 
numai 5 sunt “suspecţi” stabiliţi de poliţie, cifră care plasează în acest ziar acest statut la 
egalitate cu un alt statut, acela de “suspect stabilit de jurnalist”. O situaţie asemănătoare 
întâlnim şi în România Liberă: din totalul de 20 de cazuri, 12 autori de acte violente au 
deja statutul de “vinovaţi”, 4 sunt suspecţi stabiliţi de poliţie şi 3 sunt suspecţi stabiliţi de 
jurnalist. 
B. Ziarele care mediatizează preponderent actele de violenţă ai căror autori sunt 
“suspecţi stabiliţi de poliţie sau de alte organe de anchetă”. În această categorie de 
publicaţii intră Adevărul, Libertatea, Jurnalul Naţional şi Evenimentul Zilei. Aşa cum se 
observă în tabelul 3.8. din anexa II, situaţia acestor ziare este chiar “imaginea în 
oglindă” a ziarelor din categoria A. De această dată, este evidentă predilecţia 
mediatizării suspecţilor stabiliţi de poliţie şi de alte organe de anchetă, în paralel cu slaba 
mediatizare a celeilalte unităţi de înregistrare aflate în fruntea ierarhiei generale (statutul 
de “vinovat”): doar de 7 ori în Adevărul (dintr-un total de 52 de cazuri), de 4 ori în 
Libertatea (din totalul de 33), de 3 ori în Evenimentul Zilei (din totalul de 9) şi o singură 
dată în Jurnalul Naţional (din 6). Ca şi anterior, în cazul ziarului Naţional, şi de această 
dată putem spune că un anumit ziar, de această dată Adevărul, este cel care determină 
precumpănirea unităţii de înregistrare “suspect stabilit de poliţie/alte organe de 
anchetă”şi plasarea sa pe locul al doilea în ierarhie, la mică distanţă de prima unitate de 
înregistrare plasată. 
 În concluzie, analiza acestui item relevă mediatizarea, într-adevăr, a actelor de 
violenţă în familie ai căror autori sunt suspecţi stabiliţi de către poliţie sau de alte organe 
de anchetă, însă şi mai adesea remarcăm mediatizarea actelor de violenţă în familie ai 
căror autori au fost deja stabiliţi drept “vinovaţi”. Mai putem spune că acest prim loc în 
mediatizarea autorilor de acte violente având un anumit statut (acela de “vinovat”) este 
dat de numărul mare de astfel de agresori prezentaţi în articolele de presă din două ziare: 
România Liberă, dar mai ales Naţional. O altă concluzie, ar fi aceea că presupoziţia 
noastră se confirmă, chiar în totalitate, însă nu la nivel general, ci la nivelul particular a 
patru titluri de presă: Evenimentul Zilei, Jurnalul Naţional, dar mai cu seamă Libertatea 
şi Adevărul. De asemenea, remarcăm, din datele de analiză, slaba “tentaţie” a 
jurnaliştilor de a stabili ei înşişi statutul de “suspecţi” pentru autorii actelor de violenţă 
în familie. 
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Capitolul 4. Conţinutul mediatizării - descrierea persoanelor 
implicate în actele de violenţă în familie 

 
Valentina Marinescu 

 
Cel de-al treilea capitol general – Descrierea persoanelor implicate în actele de 

violenţă în familie – a cuprins mai multi itemi şi unităţi de înregistrare aplicabili 
conţinuturilor articolelor publicate în ziarele incluse în eşantionul analizat. La fel ca şi în 
cazul tipologiei actelor de violenţă în familie, am utilizat o serie de clasificări preluate 
din chestionarul aplicat în Cercetarea Naţională Privind Violenţa în Familie şi la Locul 
de Muncă, realizată de CPE în anul 200331. În acest caz, am avut două mari categorii de 
sub-capitole, prin care am încercat să identificăm elementele definitorii ale „imaginii” pe 
care o au victimele şi agresorii lor în articolele publicate în presa scrisă românească: 

A. Portretul victimei s-a constituit de-a lungul următoarelor dimensiuni: 
1. Statutul familial al victimei; 
2. Tipurile de caracterizări ale violenţei asupra victimei (violenţa fizică - prin 

care se provoacă victimei o serie de vătămări prin pălmuire, lovire cu sau fără obiecte, 
bătaie; violenţa psihologică - care constă în agresiuni verbale, intimidare, batjocură, 
umilire; violenţa socială, reprezentând o formă de violenţă psihologică pasivă, care 
constă în controlarea victimei, izolarea acesteia de familie sau prieteni); 

3. Tipurile de caracterizări ale victimei (fizică, înălţime, greutate, culoarea 
părului, a ochilor sau alte trăsături; psihologică – descrierea problemelor de adaptare sau 
de comportament: este o persoană recalcitrantă, are probleme cu vecinii, la locul de 
muncă, nu se înţelege cu rudele, este bolnavă psihic etc., socio-morală – conduita civica 
şi morala care se prezintă în articol: comunicativă, socială, volubilă, prietenoasă, 
exuberantă, expansivă, cinstită, bună etc., etnică, religioasă ); 

4. Definirea victimei din punct de vedere socio-demografic (gen, vârstă, nivel de 
educaţie, ocupaţie); 

 
 B. Portretul agresorului a fost realizat ţinând cont de:  
            1.Tipurile de caracterizări (fizică, psihologică, socio-morală, etnică, religioasă) 
ale agresorului; 
            2. Definirea agresorului din punct de vedere socio-demografic. 
  
 Ce indică datele adunate în intervalul de timp martie–august 2004? Mai exact, 
cum „arată” victima şi cum este caracterizat agresorul la nivel general în cele şase ziare 
analizate? „Portretul–ideal” al fiecărei entităţi din actele de violenţă în familie este o 
constantă sau apar particularizări care diferenţiază titlurile de presă între ele? – aceasta 
este numai una dintre întrebările la care vom răspunde în prezentul capitol. 
 
4.1. „Portretul–ideal” al victimei actelor de violenţă în familie 

Un prim sub-indice al „portretului-ideal” al victimei actelor de violenţă în familie 
-statutul familial al acestor victime– ne atrage atenţia asupra caracterului 

                                                
31 Cercetarea Naţională privind Violenţa în Familie şi la Locul de Muncă-România,  CPE, 2003, p.186-
190. 



 54 

„copilocentric” al mediatizării actelor de violenţă în familie. Mai precis, per totalul 
eşantionului considerat dintr-un total de 304 victime, o treime (102) a reprezentat-o 
„copiii” [A se vedea, în acest sens, tabelul 4.1. din anexa II]. Pe locul doi în această 
ierarhie s-a situat „soţia” (ea reprezentând o pătrime din totalul victimelor de violenţă în 
familie - 85 de menţionări în acest interval de timp), „mama” ocupând poziţia a treia – 
cu 23 de menţionări. Astfel, putem adăuga o nouă caracteristică a modalităţii de 
mediatizare generale din titlurile de presă analizate – feminizarea identităţii victimei 
actului violent din familie. În ceea ce priveşte ierarhia specifică fiecărui titlu de presă 
considerat, datele rezultate din aplicarea grilei de analiză indică, pe de o parte, 
generalizarea modalităţii copilocentrice şi de feminizare a victimei agresiunii intra-
familiale şi, pe de alta, situaţia specifică a ziarelor Libertatea (unde ordinea anterior-
menţionată este inversată, astfel încât „soţia” - şi nu „copilul” - are cea mai ridicată 
frecvenţă de mediatizare în articolele analizate) şi Naţional (unde poziţia a treia este 
ocupată de părintele de gen masculin şi nu de „mama”, cum a fost cazul în restul 
ziarelor).  

 
 Tabelul 4.1. – Ierarhia victimelor actelor de violenţă în familie în funcţie de 
statutul lor familial 
 Total 

eşantion 
Libertatea Jurnalul 

Naţional 
Adevărul România 

Liberă 
Evenimentul 

Zilei 
Naţional 

Rang 1 Copilul Soţia Copilul Copilul Copilul Copilul Copilul 
Rang 2 Soţia Copilul Soţia Soţia Soţia Soţia Soţia 
Rang 3 Mama Mama  Mama Mama Mama Tata 
 

Poziţiile patru şi cinci diferenţiază din nou ziarele între ele: 
- unele titluri de presă au plasat pe poziţia patru ca victimă a actelor de violenţă 

în familie „soţul” (Libertatea – 5 menţionări), în timp ce pentru altele această poziţie 
este ocupată de „mamă” (Naţional – 7 menţionări); 

- poziţia cinci în această ierarhie a fost ocupată fie de „tata” (Adevărul – 4 
menţionări şi Libertatea – 4 menţionări), fie de „concubină” (Naţional – 4 menţionări). 
[A se vedea, în acest sens, tabelul 4.1. din Anexa II].  
 Modalitatea de mediatizare a victimei actelor de violenţă în familie este una 
marcat „vizuală”, mai exact articolele pe această temă o (le) caracterizează pe aceasta 
(acestea) preponderent din punct de vedere fizic (196 de menţionări) şi, abia în mod 
secundar, în plan socio-moral (64 de menţionări) şi psihologic (18 menţionări). [A se 
vedea, în acest sens, tabelul 4.2 din anexa II]. Din imaginea generală asupra victimei 
lipseşte caracterizarea sa din punct de vedere religios, iar ponderea situaţiilor în care 
victimele nu au fost caracterizate din nici un punct de vedere este relativ scăzută (27 de 
situaţii în perioada martie-aprilie 2004). 

Considerând variatele tipuri de caracterizări drept elemente ale unei mulţimi 
unice se observă şi că, pe parcursul intervalului de timp considerat, titlurile de presă 
analizate au „construit” imagini diferite ale victimei actelor de violenţă în familie, 
rezultând astfel următoarele tipuri generale [A se vedea, în acest sens, tabelul 4.2 din 
anexa II]: 
 1. Portretul strict vizual al victimei – specific modalităţii de mediatizare prezent 
în Evenimentul Zilei, axat pe caracterizarea fizică a victimei (13 menţionări din totalul 
de 18); 
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 2. Imaginea echilibrat - duală a victimei – caz în care victima este caracterizată 
atât din punct de vedere fizic, cât şi socio-moral. Acest mod de mediatizare este specific 
majorităţii titlurilor de presă analizate. Astfel, Adevărul (cu 69 de caracterizări fizice şi 
20 de caracterizări socio-morale), Libertatea (34 de caracterizări fizice şi 14 socio-
morale), Jurnalul Naţional (5 caracterizări fizice şi 2 socio-morale) şi Naţional (51 de 
caracterizări fizice şi 18 socio-morale) au oferit „imagini” ale victimei care, deşi au 
accentuat (într-o proporţie de 2/3) aspectele fizice ale părţii agresate din actele de 
violenţă în familie, au oferit şi informaţii contextualizante (socio-morale) ale identităţii 
ei.  
 3. Portretul compozit al victimei – aceasta fiind situaţia cotidianului România 
Liberă, în care victimele sunt caracterizate „mozaicat”: din punct de vedere fizic (24 de 
menţionări), socio-moral (8 menţionări) şi etnic (2 menţionări).  
 Până în acest moment, datele adunate prin intermediul aplicării grilei de analiză 
de conţinut indică următoarele elemente definitorii ale „imaginii-ideale” a victimei 
actelor de violenţă în familie:  
 - În majoritatea cazurilor este de vârstă mică (copil); 
 - Într-o proporţie semnificativă este femeie (având statutul familial de „soţie” sau 
„mamă”); 
 - Identitatea sa este marcat „vizuală” (fizică) şi, secundar, socio-morală şi 
psihologică. 
 Revenind la literatura sociologică „sensibilă la gen”, din analiza relaţiei media-
femei reiese că avem de-a face cu perpetuarea unor „stereotipuri” de gen în presa scrisă 
românească32.  
 „ … În timp ce pentru bărbaţi contează antecedentele şi experienţa politică, 
pentru femei esenţialul continuă să fie situaţia familială şi aspectul fizic.”  

Astfel, s-ar părea că, indirect, asistăm, şi în acest caz, la diferenţierea, pe axa 
violenţei în familie, a celor două genuri (masculin vs. feminin), posibilă prin 
mecanismul „construcţiei mediatice a victimizării femeii”.  

Pentru a evita acuza unui „sexism invers”, am introdus în analiză sub-itemi prin 
care am definit mai exact identitatea victimei actelor de violenţă în familie. Concret, este 
vorba despre o serie de „calificatori statistici”, comuni nu numai analizei de conţinut, ci 
şi cercetărilor sociologice în care „respondentul” nu mai este „textul” media, ci individul 
uman real: genul, vârsta, ocupaţia, nivelul de instrucţie/educaţie.  

Întrebarea actuală este: Care este „profilul socio-demografic” al victimei actelor 
de violenţă în familie?  

Analiza rezultatelor obţinute din monitorizarea, pe parcursul celor şase luni, 
(martie–august 2004) indică o serie de elemente caracteristice ale „profilului socio-
demografic” al victimei actelor de violenţă în familie [tabelele 4.3 – 4.11 din anexa II]: 

1. Accentul pus pe dimensiunea de gen (masculin vs. feminin) a identităţii sale în 
plan social – 300 de menţionări ale genului victimei dintr-un total de 303; 

2. Mediatizarea de nivel mediu a vârstei victimei – 187 de menţionări ale vârstei 
victimei şi 115 cazuri în care ea nu a avut vârsta precizată în articolele analizate; 

3. Minimizarea apartenenţei sale la o anumită categorie ocupaţională şi la un 
nivel de instrucţie specific - în 268 de cazuri ocupaţia victimei nu a fost precizată iar în 
255 de cazuri nivelul de instrucţie al victimei nu a fost precizat. 
                                                
32 Dragomir, O, Miroiu, M, Lexicon feminist, Editura Polirom, Iaşi, 2002, p. 166 
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În aceste circumstanţe, o analiză mai atentă a datelor obţinute din monitorizarea 
corpus-ului media indică atât o serie de „constante” ale mediatizării identităţii socio-
demografice a victimei, cât şi diferenţe privind modalitatea în care fiecare ziar a 
prezentat participanţii la actele de violenţă în familie. 

 
 

 
Tabelul 4.2. – „Profilul general” şi „profilele specifice” ale mediatizării 

identităţii victimei violenţei în familie  
 Total 

eşantion 
Libertatea Jurnalul 

Naţional 
Adevărul România 

Liberă 
Evenimen
tul Zilei 

Naţional 

Gen Feminin 
Masculin  

Feminin Feminin 
Masculin 

Feminin Feminin Feminin 
Masculin 

Feminin 
Masculin 

Vârstă Copil  
(0-14 
ani) 

Tânăr  
(15-30 

ani) 
Matur 
(31-34 

ani) 

Tânăr  
(15-30 ani) 

Matur 
(31-40 ani) 

Vârsta a 
treia  

(peste 60 
ani) 

Copil  
(0-14 
ani) 

 

Copil  
(0-14 ani) 

Tânăr  
(15-30 ani) 

Matur 
(31-40 ani 

 

Copil  
(0-14 ani) 

Tânăr  
(15-30 ani) 

Matur 
(41-60 ani) 

 

Copil  
(0-14 ani) 

Matur 
(51-54 ani) 

Copil  
(0-14 ani) 

Matur 
(31-40 ani) 

Vârsta a 
treia  

(peste 60 
ani) 

Ocupaţie Elev 
Lucrător 

în 
servicii şi 

comerţ 

Pensionar 
Muncitor 
necalificat 

în 
sectoarele 
neagricole 
Lucrător în 
servicii şi 

comerţ 

Lucrător 
în 

servicii şi 
comerţ 

Elev 
Lucrător în 
servicii şi 

comerţ 
Conducă 

tor de 
unitate/ 
patron 

Elev 
Lucrător în 
servicii şi 

comerţ 
Funcţionar 

în 
administra 

ţie 

Elev Elev 
Muncitor 
calificat 
Muncitor 

în 
sectoarele 
neagricole 
Ocupaţie 

intelectual
ă 

Nivel de 
instrucţie/
educaţie 

Şcoală 
primară 

şi 
gimnaziu 

- - Şcoală 
primară şi 
gimnaziu 

Gimnaziu Gimnaziu 
şi Treapta I 

de liceu 

Treapta I 
de liceu 

(Sursa: tabelele 4.3 – 4.11 din anexa II) 
  

După cum se poate observa în tabelul 4.2, seriile de date empirice au permis atât 
„schiţarea” unei imagini-prototip a victimei, cât şi identificarea unor particularităţi 
pentru modalitatea de prezentare a acesteia în cazul articolelor publicate de fiecare ziar 
analizat: 

A. La un nivel general, „imaginea-tip”a victimei violenţei în familie în 
articolele publicate în cele şase luni de ziarele centrale alese confirmă, 
parţial, datele obţinute prin ancheta din 2003 a CPE. Astfel, dacă în cazul 
anchetei anterior citate „victima” era îndeosebi femeie (83% dintre victimele 
violenţei fizice în familie), cu un nivel primar şi mediu de instrucţie şi din 
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ambele medii rezidenţiale33, materialele din presa scrisă inclusă în eşantionul 
nostru, au indicat 191 de victime ca fiind de gen feminin şi 109 ca fiind 
bărbaţi. 

B.  La nivelul specific al fiecărui titlu de presă analizat, datele empirice ne-au 
permis să definim mai multe tipologii ale „victimei”, în funcţie de ziarul 
considerat: 

1. Tipul „copilo-feminin” (copil-femeie activă) – întâlnit în articolele publicate 
de ziarele Adevărul şi România Liberă. De această dată este vorba despre o „imagine” în 
care victimele sunt mai ales femei (79 de menţionări pentru femei şi 41 pentru bărbaţi în 
Adevărul şi 20 pentru femei şi 11 pentru bărbaţi în România Liberă), persoane cu vârsta 
cuprinsă între 0-14 ani (18 menţionări în Adevărul şi 5 în România Liberă) şi 15-0 ani 
(18 menţionări în Adevărul şi 8 în România Liberă).  

2. Tipul „compozit genizat” (femeie şi bărbat) – caracteristic articolelor publicate 
în Evenimentul Zilei şi Naţional. În acest caz, proporţia masculin vs. feminin în 
determinarea de gen a victimelor actelor de violenţă în familie este relativ echilibrată: 8 
femei vs. 7 bărbaţi în Evenimentul Zilei şi 45 de femei vs. 30 de bărbaţi în Naţional. Cu 
toate acestea, se poate remarca o mai mare acoperire a tuturor categoriilor de vârstă în 
prezentarea victimelor din ziarul Naţional (pentru acest cotidian distribuţia victimelor pe 
categorii de vârstă este: 0-14 ani - 15 menţionări; 15-30 ani -  6 menţionări; 31-40 ani -  
11 menţionări; 41-50 ani - 7 menţionări; 51-60 ani - 5 menţionări; peste 61 ani - 10 
menţionări), în comparaţie cu Evenimentul Zilei (categoriile de vârstă acoperite de acesta 
sunt: 0-14 ani - 9 menţionări; 15-30 ani - o menţionare; 31-40 ani - 3 menţionări; 41-50 
ani - 4 menţionări; 51-60 ani - 4 menţionări).  

3. Tipul „copil strict”, dar mixt genizat (femeie şi bărbat) specific articolelor 
publicate în Jurnalul Naţional. Este vorba de un tip relativ echilibrat din perspectiva 
prezentării victimelor de-a lungul axei de gen (4 femei victime vs. 5 bărbaţi), dar şi că 
este vorba de articole care accentuează vârsta mică a victimelor – mai exact toate cele 
trei victime care au avut vârsta precizată au fost copii de până în 5 ani. 

4. Tipul „strict feminin” - caracteristic articolelor publicate în Libertatea. Pentru 
acest cotidian, raportul de gen masculin vs. feminin este evident în defavoarea primului 
gen (numai 15 victime prezentate au fost bărbaţi, faţă de 35 femei), dar se regăseşte 
aceeaşi varietate din punctul de vedere al vârstei pe care am semnalat-o anterior referitor 
la cotidianul Naţional. Mai exact, victimele prezentate în Libertatea au fost distribuite ca 
vârstă astfel: 0-14 ani - 5 menţionări; 15-30 ani - 8 menţionări; 31-40 ani - 8 menţionări; 
41-50 ani - 4 menţionări; 51-60 ani - 2 menţionări; peste 61 ani - 8 menţionări. 
 
4.2. „Portretul–ideal” al agresorului din actele de violenţă în familie 

Modalitatea de mediatizare a agresorului din actele de violenţă în familie a fost 
diferită de cea a victimei în intervalul de timp monitorizat (martie–august 2004) per 
totalul eşantionului considerat. A fost vorba de o mediatizare „bi-polară”, în care 
accentul a fost pus în egală măsură pe caracterizarea fizică (142 de menţionări) şi socio-
morală (141 de menţionări) a acestuia/acestora. [A se vedea în acest sens şi tabelul 4.3. 
din anexa II]. Mai mult, spre deosebire de caracterizarea victimei, în această „imagine 
                                                
33 Cercetarea Naţională privind Violenţa în Familie şi la Locul de Muncă-România, 2003, CPE, 2003, 
p. 90-91. 
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generală” asupra agresorului sunt incluse şi alte elemente: caracterizarea psihologică (54 
de menţionări per totalul eşantionului în intervalul de timp considerat), caracterizarea 
religioasă (4 situaţii) şi cea etnică (2 menţionări). La fel ca şi în cazul victimei, din nou 
ponderea situaţiilor în care agresorii nu au fost caracterizaţi din nici un punct de vedere 
este relativ scăzută (20 de situaţii în perioada martie-august 2004) [A se vedea în acest 
sens şi tabelul 4.3. din anexa II]. 

Care sunt „imaginile-tip” ale agresorului, aşa cum au fost ele construite de 
fiecare ziar în parte pe parcursul celor şase luni analizate? Se subsumează unui unic 
„model” sau există variaţii semnificative? Din analiza datelor empirice au rezultat 
următoarele „portrete” particulare ale agresorilor din actele de violenţă în familie [A se 
vedea în acest sens şi tabelul 4.3. din anexa II]: 

1. Portretul accentuat „vizual”al agresorului – aceasta fiind situaţia ziarului 
Libertatea, în care agresorii au fost caracterizaţi preponderent din punct de vedere fizic 
(23 de menţionări) şi, subiacent, din punct de vedere socio-moral (19 situaţii), plus 
psihologic (8 menţionări). Din această „imagine” a lipsit cu desăvârşire orice referire la 
elemente care ţineau de apartenenţa agresorului la o anumită religie sau etnie. 

2. Imaginea echilibrat–duală a agresorului – caz în care acesta a fost caracterizat 
preponderent atât din punct de vedere fizic, cât şi socio-moral. Modalitatea aceasta de 
mediatizare este specifică pentru Jurnalul Naţional, unde agresorul a fost caracterizat de 
4 ori din punct de vedere fizic şi de 6 ori din punct de vedere socio-moral (plus o dată 
din punct de vedere psihologic).  

3. Portretul „mozaicat” al agresorului – situaţie care a caracterizat prezentarea 
acestuia în majoritatea titlurilor de presă analizate: Adevărul, România Liberă, 
Evenimentul Zilei şi Naţional. De această dată, raportul între variatele „dimensiuni” care 
au „construit mediatic” imaginea agresorului a fost destul de echilibrat. Astfel, agresorul 
a fost caracterizat din punct de vedere: 

- fizic: de 47 de ori în Adevărul, de 17 ori în România Liberă, de 8 ori în 
Evenimentul Zilei şi de 43 de ori în Naţional; 

- socio-moral: de 47 de ori în Adevărul, de 17 ori în România Liberă, de 5 ori în 
Evenimentul Zilei şi de 47 de ori în Naţional; 

- psihologic: de 30 de ori în Adevărul, de 7 ori în România Liberă, o dată în 
Evenimentul Zilei şi de 7 de ori în Naţional; 

- etnic: o dată în România Liberă şi o dată în Evenimentul Zilei; 
- religios: o dată în Adevărul, o dată în România Liberă şi de 2 de ori în Naţional. 
Care este „identitatea-tipică” a agresorului care rezultă din mediatizarea în 

presa scrisă a actelor de violenţă în familie? Aceasta a fost întrebarea la care am 
identificat răspunsul prin introducerea în analiză a unei mulţimi de sub-itemi identici cu 
cei prin care am construit „profilul socio-demografic” al victimei: genul, vârsta, 
ocupaţia, nivelul de instrucţie/educaţie. Rezultatul avut în vedere încă din etapa 
proiectării cercetării a fost construirea unei „imagini” cât se poate de complete asupra 
ambelor părţi implicate în actele de violenţă intra-familială: „victimă” şi „agresor”.  

„Profilul socio-demografic” al agresorului-tip „construit” de mesajele presei 
scrise referitoare la actele de violenţă în familie cuprinde aceleaşi elemente 
„maximizante” şi „minimalizări” pe care le-am semnalat în cazul imaginii-tip a 
„victimei” prezentate de ziarele analizate. Astfel, din analiza rezultatelor obţinute din 
monitorizarea pe parcursul celor şase luni (martie–august 2004) au rezultat următoarele 
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„elemente-cheie” ale profilului agresorului din actele de violenţă în familie [A se vedea 
şi tabelele 4.3 – 4.11 din anexa II]: 

1. Preponderenţa caracterizării sale din punctul de vedere al „genului” (masculin 
vs. feminin) – 250 de menţionări ale genului agresorului, dintr-un total de 252; 

2. Mediatizarea de nivel mediu a vârstei agresorului – 131 de menţionări ale 
vârstei agresorului şi 121 de cazuri în care nu a avut vârsta precizată în articolele 
analizate; 

3. Minimizarea apartenenţei sale la o anumită categorie ocupaţională şi la un 
nivel de instrucţie specific - în 217 cazuri ocupaţia agresorului nu a fost precizată, iar în 
247 agresorul nu a avut precizat nivelul de instruire. 

 
Tabelul 4.3. – „Profilul general” şi „profile specifice” ale mediatizării identităţii 

agresorului din actele de violenţă în familie  
 Total 

eşantion 
Libertat

ea 
Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional 

Gen Masculin 
Feminin 

 

Masculin 
Feminin 

Masculin 
Feminin 

Masculin Masculin Masculin 
Feminin 

Masculin 

 
 
 
 

Vârstă 

Tânăr  
(20-30 

ani) 
Matur 
(31-50 

ani) 

Tânăr  
(20-30 

ani) 
Matur 
(31-50 

ani) 
 

Matur (30-
50 ani) 

 

Copil  
(0-14 ani) 

Tânăr  
(15-30 ani) 

Matur 
(31-60 ani 
Vârsta a 

treia  
(peste 60 

ani) 

Tânăr  
(15-30 

ani) 
Matur 
(41-60 

ani) 
 

Tânăr  
(15-30 

ani) 
Matur 
(41-60 

ani) 

Copil  
(0-14 ani) 

Matur 
(31-40 ani) 

Vârsta a treia  
(peste 60 ani) 

 
 
 

Ocupaţie 

Şomer 
Lucrător 

în 
servicii 

şi comerţ 

Şomer 
Ocupaţie 
intelectu

ală 
Conducă 

tor de 
unitate/ 
patron 

Funcţionar 
în 

administraţ
ie 
 

Elev 
Şomer 

Lucrător în 
servicii şi 

comerţ 
Funcţionar 

în 
administra-

ţie 

Elev 
Şomer 

Lucrător 
în servicii 
şi comerţ 

Casnică Şomer 
Agricultor 

Funcţionar în 
administraţie 

Nivel de 
instrucţie/
educaţie 

Gimna- 
ziu 

Studii 
post-

universit
are 

- Gimnaziu Gimnaziu Universi-
tar de 
lungă 
durată 

Gimnaziu 
Studii post-
universitare 

(Sursa: tabelele 4.3 – 4.11 din anexa II) 
  
 Analiza în profunzime a seriilor de date empirice rezultate din monitorizarea 
celor şase ziare în perioada martie-august 2004 indică, precum în cazul „profilului socio-
demografic al victimelor” actelor de violenţă în familie, existenţa a două nivele de 
prezentare pentru „imaginea-tip” a agresorului din aceste acte: 

A. La nivel general, mai exact pentru întreg eşantionul presei scrise considerate, 
datele susţin, din nou parţial, rezultatele obţinute prin ancheta din 2003 a CPE. Astfel, 
dacă în cazul anchetei anterior citate „agresorul” era îndeosebi bărbat (91% dintre 
agresori în cazul violenţei fizice în familie şi 70% dintre victimele violenţei sociale), cu 
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un nivel variat (de la primar până la universitar) de instruire şi din ambele medii 
rezidenţiale34, materiale publicate în ziarele incluse în eşantionul nostru au indicat o 
tendinţă spre o anumită „omogenizare inter-genizată” a identităţii agresorului din actele 
de violenţă în familie – mai exact per total eşantion şi perioadă analizată, 62 dintre 
agresori au fost identificaţi ca fiind de gen feminin şi 188 ca fiind bărbaţi. Se remarcă 
faptul că diferenţa semnificativă existentă între genuri la nivelul anchetei realizate pe un 
eşantion reprezentativ în anul 2003, s-a redus semnificativ în cazul mediatizării acestui 
fenomen, femeile reprezentând aproape o treime dintre agresorii actelor de violenţă în 
familie prezentate de ziarele analizate.  

B. La un nivel specific – al fiecărui titlu de presă studiat – am schiţat două clase 
mari de „profile diferenţiale” ale agresorului din actele de violenţă în familie, în funcţie 
de ziarul în care au fost publicate respectivele articole sau ştiri: 

1. Tipul „exclusiv masculin” (tânăr-bărbat activ) – caracteristic articolelor 
publicate în ziarele Adevărul, România Liberă şi Naţional. „Agresorul” este majoritar 
bărbat (în 62 de cazuri dintr-un total de 83 în Adevărul; în 22 de cazuri dintr-un total de 
27 în România Liberă şi în 57 de cazuri dintr-un total de 72 în Naţional), de vârstă 
tânără (pentru categoria de vârstă 20-30 ani - 10 menţionări în Adevărul, 5 în România 
Liberă şi 12 în Naţional) şi/sau matură (pentru categoria de vârstă 31-50 de ani, 23 
menţionări în Adevărul, 8 în România Liberă şi 28 de menţionări în Naţional).  

2. Tipul „mixt genizat” (femeie şi bărbat - tânăr(ă) - matur(ă)) – caracteristic 
articolelor publicate de cotidianele Libertatea, Jurnalul Naţional şi Evenimentul Zilei. În 
acest caz, proporţia de gen între femei şi bărbaţi este relativ echilibrată, mai precis ea 
este de factura următoare: Libertatea - 33 de agresori şi 13 agresoare; Jurnalul Naţional- 
5 agresori şi 3 agresoare; Evenimentul Zilei: 9 agresori bărbaţi şi 5 femei. Din 
perspectiva categoriei de vârstă, am putut observa o preponderenţă a categoriilor de 
vârstă tânără (20-30 ani) şi „matur-activă” (31-50 ani), distribuţia menţionărilor în cazul 
acestui „calificator statistic” fiind: Libertatea- 5 agresori cu vârsta cuprinsă între 20 şi 30 
ani şi 15 agresori în vârstă de 31-50 ani; Jurnalul Naţional- 3 agresori cu vârsta între 31 
şi 50 ani; Evenimentul Zilei- 3 agresori cu vârsta cuprinsă între 20 şi 30 ani şi 3 agresori 
în vârstă de 31-50 ani. 
 

* 
 

La sfârşitul acestui capitol al prezentului raport de cercetare, putem conchide 
următoarele: 

1. Concluzia generală este că „imaginea” fiecărei părţi (agresor şi victimă) din 
actele de violenţă în familie - aşa cum a fost ea construită prin articolele publicate de 
titlurile de presă incluse în eşantionul nostru - s-a „calchiat” parţial rezultatelor obţinute 
prin ancheta realizată în anul 2003 de CPE. Mai exact, principala caracteristică a 
modalităţii în care ziarele analizate au mediatizat cazurile de violenţă în familie a fost 
„omogenizarea inter-genizată” accentuată, atât a victimelor, cât şi a agresorilor implicaţi 
în actele de violenţă în familie. Astfel, am avut de-a face cu două mari „reflectări” ale 
realităţii sociale date: 

                                                
34 Cercetarea Naţională privind Violenţa în Familie şi la Locul de Muncă-România, 2003, CPE, 2003, 
p. 90-91; p. 99-100.  
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A. „Portretul-robot” general al victimei, aşa cum a fost el construit în articolele 
analizate în perioada martie-august 2004, poate fi rezumat succint astfel: 
 a. Femeie şi/sau copil - în proporţii relativ egale ca reprezentare în „imaginea 
prototip”; 
 b. De vârstă tânără sau matură – în cazul femeii;  
 c. Prea puţin caracterizată din punctul de vedere al nivelului de instruire sau al 
ocupaţiei – din nou în cazul femeii. 
 B. Prin contrast, „imaginea tipică” generală a agresorului prezentată în aceste 
articole a cuprins următoarele elemente: 
 a. Mai ales bărbat, dar şi femeie (într-o proporţie mai redusă); 
 b. Cu vârsta cuprinsă majoritar în categoria „populaţie activă” (20-50 ani); 
 c. Prea puţin caracterizat de-a lungul dimensiunilor statusului ocupaţional sau al 
nivelului de instruire.  
 2. Dincolo de această „imagine în oglindă/reflectare” a situaţiei date în plan 
empiric (aşa cum a rezultat ea din datele anchetei realizate în 2003), analiza mesajelor 
media ne-a permis identificarea unor repere semnificative ale modalităţii de re-
construcţie a realului, posibilă prin articolele din presa scrisă centrală românească. 
Acestea se constituie ca un set distinct de concluzii particularizatoare: 
 2.1. A existat o asimetrie evidentă în modalitatea generală de prezentare 
mediatică a celor două entităţi implicate în actele de violenţă în familie. Astfel, dacă 
victimele au fost caracterizate îndeosebi din punct de vedere „vizual” (printr-o pondere 
mai mare acordată caracterizării lor din punct de vedere fizic), agresorii au fost descrişi 
accentuând în egală măsură caracteristicile fizice şi cele socio-morale. Religia şi etnia nu 
au fost elemente definitorii în „creionarea” imaginii părţilor implicate în actele de 
violenţă în familie prezentate de cele şase ziare analizate în lunile martie-august 2004. 
 2.2. Din perspectiva unui set de „calificatori statistici” incluşi în analiză (genul, 
vârsta, ocupaţia, nivelul de instruire/ educaţie), s-a remarcat faptul că atât victimele, cât 
şi agresorii, au fost prezentaţi îndeosebi de-a lungul unei „segmentări” de gen şi, parţial, 
de vârstă. Astfel, din „tabloul general” al actorilor participanţi la acest tip de acte 
sociale, (violenţa în familie) a lipsit aproape cu desăvârşire identificarea status-ului lor 
ocupaţional şi educaţional.  
 3. La un nivel mai detailat – cel al analizei punctuale pentru fiecare titlu de presă 
inclus în eşantion – seriile de date empirice au indicat lipsa de omogenitate a imaginii 
generale a victimei şi agresorilor şi unele regrupări interesante între ziarele analizate. 
Considerând tipologiile anterioare drept un continuum de-a lungul căruia am putea 
ordona cotidianele incluse în eşantionul nostru, am putut realiza următoarea 
„segmentare” generală a descrierilor persoanelor implicate în actele de violenţă în 
familie (victimă şi agresor): 
 3.1. Imaginile atipice – au fost specifice modalităţii lor de prezentare în ziarele 
Evenimentul Zilei şi Libertatea. Mai precis, ambele cotidiane au accentuat dimensiunea 
„vizuală” în caracterizarea celor două părţi implicate în actele violente din familie, dar 
fiecare a aplicat această „tehnică” unei alte părţi din conflict: Evenimentul Zilei victimei 
şi Libertatea agresorului. Fiind singurele titluri de presă care au recurs la această 
„strategie”, ele s-au constituit în „extremele” continuumului anterior menţionat. În plus, 
cele două ziare au prezentat diferit partea opusă implicată în actele de violenţă în 
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familie: Libertatea a oferit o imagine „duală”, dar feminizată a victimei, în timp ce 
Evenimentul Zilei a caracterizat „compozit” şi „omogen inter-genizat” agresorul. 
 3.2. Imaginile variate – au caracterizat imaginile acestora, construite prin 
intermediul relatărilor din cotidianele Adevărul şi Naţional. În aceste cazuri, am avut de-
a face cu acelaşi „portret-ideal” al agresorului actelor de violenţă în familie („compozit” 
şi exclusiv bărbat). Diferenţa semnificativă între cele două ziare a intervenit în 
prezentarea victimei actelor de violenţă în familie, aceasta fiind caracterizată „dual” de 
ambele cotidiane, dar existând un accent mai mare pus pe apartenenţa ei la genul 
feminin în cazul ziarului Adevărul. 
 3.3. Imaginile cvasi-omogene – ele fiind proprii numai articolelor publicate de 
România Liberă. Este vorba de imagini „în oglindă” din punctul de vedere al acoperirii 
principalelor axe de caracterizare ale victimei şi agresorului (ambii fiind caracterizaţi 
atât din punct de vedere fizic şi socio-moral, cât şi psihologic şi socio-moral). Nu avem 
totuşi de-a face cu o simetrie perfectă, având în vedere că acest ziar a caracterizat 
victima atât din punct de vedere al genului (accentuând apartenenţa ei la genul feminin), 
cât şi al vârstei (un număr semnificativ mai mare de copii fiind mediatizaţi ca victime ale 
actelor de violenţă în familie prin articolele publicate în acest cotidian).  
 3.4. Imaginile unitar-dihotomice – s-au regăsit doar în cazul articolelor din 
Jurnalul Naţional. De această dată, atât victima, cât şi agresorul au fost caracterizaţi 
„dual/ mixt” şi fiecare dintre ei aparţine unui alt gen: victima este majoritar femeie, în 
timp ce agresorul este evident bărbat. 
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Capitolul 5. Elemente de mediatizare a aspectelor legale/juridice şi de 
sancţionare a actelor de violenţă în familie 

 
Valentina Marinescu 

 
 

Setul de itemi “Elemente de mediatizare a aspectelor legale/juridice şi de 
sancţionare a actelor de violenţă în familie” a fost aplicat asupra corpus-ului empiric 
alcătuit din articolele publicate în cele şase ziare centrale în decursul intervalului de timp 
compact (lunile martie–august 2004).  
 Cadrul legislativ pe care l-am avut în vedere atunci când am stabilit conţinutul 
acestui set de itemi include:  

 Legea nr. 217 din 22 mai 2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în 
familie; 

 Ordonanţa privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 privind 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie; 

 Hotărârea de Guvern privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
pentru Protecţia Familiei; 

 Codul Penal. 
Am urmărit să identificăm o serie de elemente care se circumscriu aspectelor 

legale referitoare la măsurile de sancţionare ale actelor de violenţă în familie. În acest 
sens am ţinut cont, din nou, de rezultatele anchetei realizate în anul 2003 de CPE35 - 
acestea indicând atât existenţa unui procent semnificativ din populaţie care nu ştia de 
existenţa unei legi referitoare la violenţa în familie (29%), cât şi un grad ridicat de 
necunoaştere a instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu pentru victime36. 

Pe de altă parte, am plecat de la două dintre presupoziţiile prezentului proiect 
de cercetare:  

1. „În mod majoritar, ziarele incluse în eşantion vor prezenta cazuri de 
violenţă semnalate nu numai de către instituţiile statului, ci şi de reprezentanţii 
„societăţii civile” şi chiar de mass media”  

2. „În decursul perioadei de timp considerate, articolele publicate pe tema 
violenţei în familie vor cuprinde referiri explicite la legislaţia de prevenire şi 
combatere a acestor acte.” 

[A se vedea în acest sens caseta 1.3 din Capitolul 1 anterior].  
Am presupus că în articolele analizate vor exista indicii referitoare atât la 

funcţia de informare pe care se presupune că o deţine mass media în plan social, cât şi 
elemente care ar putea fi subsumate funcţiei de „watch-dog” a jurnalistului în plan 
social.  

Astfel, setul principal de itemi a fost „segmentat” în trei mari categorii de sub-
itemi: 1. Identitatea iniţiatorului acţiunii de sancţionare a actelor de violenţă în familie 
comise; 2. Statutul legal al actelor de violenţă comise; 3. Mediatizarea legislaţiei de 
prevenire şi combatere a violenţei în familie.  

                                                
35 Cercetarea Naţională privind Violenţa în Familie şi la Locul de Muncă-România, 2003, CPE, 2003, 
p. 21.  
36 Cercetarea Naţională privind Violenţa în Familie şi la Locul de Muncă-România, 2003, CPE, 2003, 
p. 117. 
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Datele empirice adunate prin intermediul aplicării grilei de analiză de conţinut 
reconfirmă parţial rezultatele anchetei realizate pe un eşantion reprezentativ din 
populaţie în anul 2003. Astfel, per totalul corpus-ului de articole analizate, cele mai 
frecvente menţionări în cazul sub-itemului „identitatea iniţiatorului acţiunii de 
sancţionare a actelor de violenţă în familie” sunt: „alte persoane din anturaj (vecini, 
prieteni etc.)” – 38 de menţionări, „victima” – 32 de menţionări şi „poliţia şi alte 
organe/instituţii ale statului”. În cazul anchetei din anul 2003, la întrebarea: „După 
părerea dvs. cine ar trebui să intervină când cineva îşi bate partenerul/ partenera, soţul/ 
soţia?”, răspunsurile au indicat următoarea „ierarhie”37: „rudele” – 41%; „poliţia” – 
33%; „vecinii” – 14%. Diferenţa semnificativă în cazul acestui sub-item apare în situaţia 
în care sancţionarea actului de violenţă în familie are un „iniţiator” cu o identitate 
neprecizată – acesta fiind cazul pentru 101 de acte mediatizate (dintr-un total de 228 acte 
de violenţă în familie care au constituit subiect al articolelor de presă pe parcursul celor 
şase luni monitorizate). La acest nivel de generalitate, datele empirice par să nu confirme 
prima presupoziţie de cercetare anterior enunţată, dat fiind că, per totalul eşantionului de 
articole considerat, nu există nici o situaţie în care actul de violenţă în familie să fi fost 
semnalat de reprezentanţii ONG-urilor, iar numărul actelor violente semnalate de mass 
media/jurnalişti este extrem de scăzut – numai 3 menţionări. Mediatizarea iniţiatorului 
acţiunii de sancţionare a actelor de violenţă în familie are, astfel, o structură 
„concentrică” la nivelul întregului eşantion de titluri de presă considerat: 

 
Figura 5.1. – Mediatizarea identităţii iniţiatorului acţiunii de sancţionare a actelor 

de violenţă în familie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se menţine acest model general şi în cazul fiecărui ziar considerat sau nu? – la 

această întrebare am căutat un răspuns prin detalierea analizei de faţă. Rezultatele 
punctuale [a se vedea în acest sens tabelul 5.1. din anexa II] indică unele particularizări 

                                                
37 Cercetarea Naţională privind Violenţa în Familie şi la Locul de Muncă-România, 2003, CPE, 2003,  
p. 29. 
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interesante. Astfel, am putut distinge între două modalităţi distincte de mediatizare a 
identităţii iniţiatorului acţiunii de sancţionare a actelor de violenţă în familie: 

A. Mediatizarea preponderent instituţională – specifică modalităţii în care acest 
aspect este prezentat în trei titluri din eşantionul nostru: Jurnalul Naţional, România 
Liberă şi Evenimentul Zilei. În cazul articolelor publicate de aceste cotidiane, instituţiile 
statului (poliţia şi instituţiile statului implicate în ocrotirea minorilor şi femeilor) au fost 
menţionate cel mai frecvent ca fiind „iniţiatorii” acţiunilor de sancţionare a actelor de 
violenţă în familie: Jurnalul Naţional – 4 menţionări („poliţia”); România Liberă – 12 
menţionări pentru „poliţia”, plus o menţionare a „instituţiilor statului implicate în 
ocrotirea minorilor şi femeilor” şi Evenimentul Zilei – 5 menţionări pentru „poliţia”, plus 
2 pentru „instituţiile statului implicate în ocrotirea minorilor şi femeilor”. 

B. Mediatizarea preponderent personalizată – aceasta fiind situaţia identificată 
pentru alte trei titluri de presă incluse în eşantionul analizat: Libertatea, Adevărul şi 
Naţional. De această dată, accentul în ceea ce priveşte identitatea iniţiatorului acţiunilor 
de sancţionare aparţine unei persoane fizice. Aceasta este „victima” (6 menţionări în 
Libertatea, 10 menţionări în Adevărul şi 11 în Naţional), „alte persoane din anturaj” (2 
menţionări în Libertatea, 11 menţionări în Adevărul şi 20 în Naţional) şi „agresorul” (3 
menţionări în Libertatea, 5 menţionări în Adevărul şi 3 în Naţional).  

Este evident că şi la acest nivel, mult mai „punctual”, al analizei, presupoziţia 
anterioară de cercetare („În mod majoritar, ziarele incluse în eşantion vor prezenta 
cazuri de violenţă semnalate nu numai de către instituţiile statului, ci şi de 
reprezentanţii „societăţii civile” şi chiar de mass media”) nu a fost confirmată de datele 
empirice.  

Aplicarea sub-itemului „Statutul legal al actelor de violenţă în familie comise” a 
urmărit identificarea consecinţelor pe care le are semnalarea acestor acte de violenţă în 
familie pentru agresor, mai exact dacă acestea există şi cât de severe sunt ele în raport cu 
faptele comise. Şi de această dată, materialul empiric rezultat din aplicarea grilei de 
analiză de conţinut a permis extragerea unor concluzii generale, ca şi particularizarea lor 
pentru cazul unor tipologii specifice a ziarelor studiate:  

A. La nivel general se poate observa [a se vedea în acest sens tabelul 5.2 din 
anexa II] că majoritatea actelor de violenţă în familie (173 dintr-un total de 322 de 
menţionări) sunt „acte anchetate de poliţie şi de alte organe/instituţii ale statului”. 
„Ierarhia” severităţii sancţiunilor penale pentru agresor prezentată în materialele de 
presă include, pe cea de-a doua poziţie, „act aflat sub urmărire penală” (56 de menţionări 
per totalul eşantionului) şi, pe poziţia a treia, dar la mare distanţă, „act anchetat de 
media” (15 de menţionări). „Lectura” atentă a datelor empirice mai indică şi o inversare 
a modalităţii de mediatizare pe care am identificat-o în cazul itemului anterior 
(„Identitatea iniţiatorului acţiunii de sancţionare a actului de violenţă în familie”) – mai 
precis, este vorba de poziţia centrală pe care o ocupă de această dată mediatizarea 
mecanismelor şi pârghiilor de factură legală/penală ale sancţionării unor astfel de acte.  
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Figura 5.2. – Mediatizarea severităţii consecinţelor actelor de violenţă în familie pentru 
agresor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Din perspectiva articolelor publicate în fiecare ziar inclus în eşantion am 

putut „segmenta” trei „tipologii” diferite de acoperire mediatică a acestor evenimente 
sociale [a se vedea în acest sens tabelul 5.2. din anexa II]: 
 B.1. Mediatizarea strict legală – este cazul acoperirii în presă a actelor de 
violenţă în familie în care se instituţiile statului au început să aplice legislaţia în vigoare 
referitoare la aceste probleme. Acest tip de mediatizare a fost specific articolelor 
publicate de ziarele Libertatea şi Jurnalul Naţional. Majoritatea articolelor din aceste 
cotidiane se referă la „acte anchetate de poliţie şi alte organe/instituţii” (31 de menţionări 
în Libertatea şi 6 menţionări în Jurnalul Naţional), lipsind orice referire la acte 
reclamate de victimă sau de alte persoane.  
 B.2. Mediatizarea „polară” – mai exact prezentarea actelor care au fost 
reclamate fie de victimă, fie de alte persoane sau chiar de mass media şi care, simultan, 
sunt instrumentate ca dosare penale. Cotidianele care au utilizat această modalitate de 
acoperire a actelor de violenţă în familie au fost Adevărul şi România Liberă. De această 
dată, se poate organiza o „ierarhie” a tipurilor de consecinţe aplicate agresorului în 
actele de violenţă în familie, remarcându-se raportul relativ echilibrat dintre cele două 
modalităţi de acoperire în media: 
 
 Tabelul 5.1. – „Ierarhizarea” mediatizării tipurilor de consecinţe aplicate 
agresorului în articolele publicate de Adevărul şi România Liberă  

 Adevărul România Liberă 
Acte care au fost reclamate fie de victima, fie de alte persoane sau 
chiar de mass media 

4 8 

Acte anchetate de poliţie şi de alte organe/instituţii, acte aflate sub 
urmărire penală, condamnare judecătorească, caz judecat 

127 22 

 
 B.3. Mediatizarea „compozită” – adică acte în care au fost mediatizate nu numai 
aspecte legate de identitatea părţii reclamante sau de statutul legal al sancţionării 
agresorului (dacă i s-a întocmit deja dosar de urmărire penală), ci şi elemente de 
„context” (dacă victima a avut sau nu nevoie de un număr de zile de îngrijire medicală 
sau alte situaţii specifice). În această tipologie s-au încadrat articolele publicate de 

Act anchetat 
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Evenimentul Zilei şi Naţional, unde distribuţia mediatizării diferitelor consecinţe pentru 
agresor în actele de violenţă în familie include: „acte anchetate de poliţie şi de alte 
organe/instituţii” – 9 situaţii în Evenimentul Zilei şi 23 în Naţional; „act aflat sub 
urmărire penală” – 13 menţionări în Naţional; „act reclamat de victimă” – o menţiune în 
Evenimentul Zilei şi 9 menţionări în Naţional; „act anchetat de media” – o menţiune în 
Evenimentul Zilei şi 9 în Naţional; „victima a avut nevoie de un număr de zile de 
îngrijire medicală” – 2 menţionări în Evenimentul Zilei şi 10 în Naţional. 

Pentru validarea sau invalidarea celei de-a doua presupoziţii de cercetare 
menţionată la începutul capitolului de faţă („În decursul perioadei de timp considerate, 
articolele publicate pe tema violenţei în familie vor cuprinde referiri explicite la 
legislaţia de prevenire şi combatere a acestor acte”), grila de analiză a inclus un sub-
item specific: „Mediatizarea legislaţiei de prevenire sau combatere a violenţei în 
familie”. Ce spun datele empirice adunate prin intermediul prezentului proiect de 
cercetare? 

Per totalul eşantionului studiat în perioada martie–august 2004, majoritatea 
articolelor publicate pe tema violenţei în familie nu au făcut referire la legislaţia 
existentă în domeniu (213 dintr-un total de 225) [a se vedea în acest sens tabelul 5.3. din 
anexa II]. Rezultatul a fost neaşteptat pentru noi, depăşind cu mult procentul din 
populaţie care declara că nu ştie de existenţa unei astfel de legi şi afirma că o astfel de 
lege (privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie) nu există în România: 35% 
din totalul eşantionului anchetat în anul 200338. În aceste circumstanţe, nu numai că cea 
de-a doua presupoziţie de cercetare a fost infirmată, dar am formulat un „obiectiv/ 
imperativ de lucru”, legat de această dată de cea de-a doua direcţie de dezvoltare a 
prezentului proiect [„Elaborarea unui set de indicaţii pentru redactarea unui set de 
recomandări („Ghid de bună practică”) pentru jurnaliştii din presa scrisă cu privire la 
modalităţile de prezentare a acestui tip de fenomen social” – a se vedea în acest sens 
Capitolul 1 anterior]:  

Proiectarea unui „corpus” distinct de materiale auxiliare „Ghidului de bune 
practici pentru jurnalişti”, prin care legislaţia în vigoare privind prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie să poată fi popularizată în rândul profesioniştilor media.  

Astfel, ne-a fost evident că o dezvoltare de-a lungul unei axe mult mai „aplicate” 
a prezentului proiect de cercetare implică accentuarea rolului de „formator” şi de 
„informator” asociat deseori media, atât la nivelul simţului comun, cât şi în sociologia 
jurnalismului39. O analiză mai atentă a materialelor de presă publicate în titlurile de 
presă considerate de noi indică existenţa unui separări clare între ziarele care nu au 
publicat nici un articol în care să se fi făcut referire la legislaţia privind prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie (este vorba de Jurnalul Naţional, România Liberă şi 
Evenimentul Zilei) şi cotidianele care au inclus astfel de referiri de factură legală în 
articolele pe această temă: Libertatea (care a publicat un articol în care s-a făcut referire 
la legislaţia existentă, dar nu s-a făcut nici o recomandare în acest sens şi un articol în 
care s-au făcut referiri la legislaţia existentă şi s-au făcut recomandări pentru corectarea 
stării de fapt); Adevărul (acest ziar a publicat 4 articole în care s-a făcut referire la 
legislaţia în vigoare, dar nu s-au făcut recomandări şi 3 articole care au făcut referire la 

                                                
38 Cercetarea Naţională privind Violenţa în Familie şi la Locul de Muncă-România, 2003 - CPE, 2003, 
p. 21. 
39 Schlesinger, Ph., Putting „reality” together. BBC News, Constable Press, London, 1978,  p. 106. 
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această legislaţie şi au făcut şi recomandări în acest sens) şi Naţional (unde au fost 
publicate 3 articole care  au făcut referire la legislaţia existentă, dar în nici unul din ele 
nu s-au făcut recomandări pentru corectarea stării de fapt).  

 
* 

 
 Datele empirice adunate prin intermediul aplicării grilei de analiză de conţinut la 
corpus-ul de ziare inclus în eşantion ne-au permis ca, la sfârşitul acestui capitol, să 
extragem o serie de concluzii referitoare la modalitatea în care presa scrisa româneasca 
mediatizează aspectele legale referitoare la sancţionarea actelor de violenţă în familie: 

1. Legislaţia referitoare la combaterea şi prevenirea fenomenelor de violenţă în 
familie (mai exact, Legea nr.  217/2003) nu a fost mediatizată corespunzător în cadrul 
articolelor legate de această problemă socială. Nu se poate afirma cu certitudine că 
jurnaliştii nu cunosc această legislaţie, ci pur şi simplu constatăm că în articolele 
referitoare la actele de violenţă în familie nu s-a făcut referire la ea sau, în cel mai bun 
caz, a fost extrem de redusă prezentarea aspectelor strict legal-informative necesare 
pentru ca publicul – cititorii – să aibă cunoştinţă de existenţa unui cadru legal în acest 
domeniu.  

2. „Minimizarea” prezentării aspectelor strict legale ale contextului de 
sancţionare a actelor de violenţă în familie poate fi legată de modalitatea de mediatizare 
a activităţii societăţii civile, mai precis, minimizarea sau evitarea prezentării 
(„acoperirii”) în ziarele monitorizate a ONG-urilor care, prin domeniul lor de activitate, 
se ocupă de problematica femeii şi a copilului. Nu a fost înregistrat nici un articol în care 
un eveniment legat de „violenţa în familie” să fie semnalat şi mediatizat la iniţiativa unui 
ONG, iar numărul actelor semnalate la iniţiativa instituţiilor statului implicate în 
ocrotirea minorilor şi copiilor a fost foarte mic – 8 în şase luni monitorizate per totalul 
eşantionului considerat.  

3. Presa scrisa a prezentat preponderent acte de violenţă în familie care se aflau 
sub urmărire penală (dosare aflate pe rol sau soluţionate), dar au „detaliat” minimal 
contextul de pedepsire a agresorului şi/sau situaţia victimei (numai 18 menţionări din 
cadrul sub-itemului „Statutul legal al actelor de violenţă” au indicat dacă victima a avut 
nevoie de un anumit număr de zile de îngrijire medicală).  

4. Din perspectiva variaţiilor posibile între ziarele analizate, aplicarea itemului 
„Elemente de mediatizare a aspectelor legale/juridice şi de sancţionare a actelor de 
violenţă în familie” a indicat existenţa unei relative „omogenităţi” în abordarea 
problemelor derivate din/referitoare la includerea informaţiilor legate de aplicarea 
legislaţiei referitoare la violenţa în familie. Nu s-au putut structura mai multe „clase” de 
abordări jurnalistice ale temei de interes, ci a rezultat o poziţie relativ unitară a diferiţilor 
jurnalişti şi titluri de presă în raport cu aspectele normativ-legale ale temei de interes.  
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Capitolul 6. Elemente de mediatizare a împrejurărilor în care s-au 
produs actele de violenţă în familie 

 
Valentina Marinescu 

 
 

Analiza noastră a urmărit, în cazul setului de itemi “Elemente de mediatizare a 
împrejurărilor în care s-au produs actele de violenţă în familie”, identificarea gradului 
şi definirea modalităţii în care au fost mediatizate circumstanţele în care au avut loc 
actele violente. Termenul de „circumstanţele actelor de violenţă în familie” a fost definit 
în plan relaţional-social (nu fizic) şi a cuprins în sfera sa următoarele elemente 
(constituite în itemi din cadrul grilei de analiză de conţinut): 

Circumstanţele actului violent (mai precis dacă actul violent a avut sau nu 
martori) 

Identitatea martorilor la actul violent (dacă actul de violenţă în familie a avut 
martori, cine au fost aceştia); 

(Dacă printre martori s-au aflat şi copii) În ce măsură aceştia au intervenit în 
derularea actului de violenţă în familie; 

A existat sau nu un act/tentativă de suicid a victimei şi /sau a agresorului ca 
urmare a actului de violenţă în familie? 

Aplicarea primului item din acest „calup” anterior-menţionat, semnalează 
caracterul non-contextualizat al mediatizării actelor de violenţă în familie în presa 
scrisă din România. Astfel, peste jumătate din totalul articolelor publicate pe această 
temă per totalul eşantionului în întreaga perioadă de timp considerată (164 din 225) nu 
au precizat dacă a fost vorba despre un act violent cu martori sau fără martori. Dintre 
articolele care au făcut această precizare, 27 au mediatizat acte violente în care au existat 
martori şi 34 acte violente în care nu au existat martori. Se poate observa, deci, tendinţa 
evidentă a titlurilor de presă analizate de a mediatiza îndeosebi actele de violenţă 
„punctuale”, în care sunt implicaţi numai victima şi agresorul. Unele ziare dintre cele 
incluse în eşantionul nostru (este cazul Jurnalului Naţional – cu 2 menţionări ale actelor 
violente fără martori şi 5 acte cu circumstanţe neprecizate – şi al Evenimentului Zilei – 
care a publicat 3 articole despre acte de violenţă în familie fără martori şi 10 în care nu a 
precizat circumstanţele de producere a acestor acte) au utilizat exclusiv acest tip de 
„acoperire” a actelor de violenţă în familie [a se vedea tabelul 6.1 din anexa II]. Restul 
de titluri de presă studiate au mediatizat la un nivel mediu actele de violenţă în familie în 
care au existat martori vs. actele de violenţă unde aceştia au lipsit [A se vedea în acest 
sens tabelul 6.1. din anexa II]. 
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Figura 6.1. – Mediatizarea circumstanţelor actelor violente în ziarele analizate (martie– 
august 2004) 
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Cine sunt aceşti „martori” la producerea unor acte de violenţă în familie? Având în 
vedere că numai patru ziare (dintr-un total de şase titluri de presă studiate) au publicat 
astfel de articole şi, simultan, că numărul total al articolelor în care se fac astfel de 
referiri este foarte mic (reprezentând o zecime, mai exact, 27 de articole din totalul 
materialelor de presă pe această temă), am încercat să grupăm aceste persoane în funcţie 
de identitatea lor concretă. Au rezultat patru „nivele” în care au putut fi circumscrise 
actele de violenţă în familie [a se vedea în acest sens şi tabelul 6.2 din anexa II]:  

1. Nivelul prim, care a cuprins soţul/soţia, concubinul/concubina şi copiii (minori 
sau majori); 

2. Al doilea nivel a inclus părinţii (mama şi tata), fraţii şi surorile; 
3. Nivelul al treilea a inclus socrii (socrul şi soacra), nora şi ginerele, plus alte 

rude; 
4. Cel de-al patrulea nivel a acoperit persoane cu statutul de vecini, prieteni şi 

necunoscuţi care au luat parte la aceste acte de violenţă în familie. 
 
A. La un nivel general de analiză – a tuturor titlurilor de presă analizate în perioada 
martie-august 2004 – se poate constata o mediatizare dual-familială: „familie nucleară” 
vs. „familie extinsă” din perspectiva identităţii martorilor la actul de violenţă în familie: 
10 menţionări ale primului nivel (corespondent în mare „familiei nucleare” din literatura 
de specialitate) şi 11 menţionări ale celui de-al doilea (printr-un „izomorfism special”, el 
ar putea acoperi familia extinsă în plan social40). În acest fel, este evident că 
mediatizarea actelor de violenţă în familie, în ziarele incluse în eşantionul nostru este 
relativ „acontextualizată”, circumscrisă strict la „perimetrul intra-familial” (soţ-
soţie/concubin-concubină, copii, părinţi şi fraţi). 

                                                
40 Zamfir, C., Vlăsceanu,L. (coord.), Dicţionar de Sociologie, Editura Babel, Bucureşti, 1993, p. 238-239. 



 71 

B. La nivel particularizant, al diferitelor cotidiane studiate, am putut diferenţa trei 
„clase” principale de mediatizare a identităţii martorilor la actele de violenţă în familie:  

1. Mediatizarea eclectică – care a cuprins nu numai membri (de grad prim sau 
secund) ai familiei în care a avut loc actul violent, ci şi prieteni, vecini sau persoane 
necunoscute. Articolele care se subsumează acestui tip de abordare au fost publicate în 
cotidianul România Liberă, unde distribuţia identităţii martorilor la actele de violenţă în 
familie a fost: soţia – o menţionare; copiii minori – două menţionări; vecinii şi prietenii 
– câte o menţionare fiecare şi necunoscuţii – o menţionare; 

2. Mediatizarea secundă intra-familială – aceasta fiind situaţia în care s-a aflat 
unica menţionare în ziarul Libertatea, unde martorul la actul de violenţă în familie a avut 
identitatea de frate în cadrul grupului familial; 

3. Mediatizarea primară intra-familială – unde am inclus articolele publicate pe 
această temă de cotidianele Adevărul şi Naţional. În acest caz, martorii la actul violent 
intra-familial au fost atât soţul/soţia şi copiii (o menţionare pentru soţ şi una pentru soţie 
în Naţional, o menţionare pentru copiii minori în fiecare dintre cele două ziare, o 
menţionare pentru copiii majori în Adevărul şi două pentru aceştia în Naţional), cât şi 
rude de rang prim (mama a fost menţionată de 4 ori, tatăl de două ori, o dată fraţii şi de 
două ori sora în Adevărul, plus o menţionare a surorii în Naţional), şi cele de rang doi 
(soacra a fost menţionată o dată în Naţional).  
 
Figura 6.2. – „Perimetre identitare” în mediatizarea actelor de violenţă în familie 

  
 
Cel de-al treilea item inclus în analiză s-a referit la mediatizarea intervenţiei 

copiilor în actul de violenţă în familie. Seriile de date empirice indică astfel că, per 
totalul eşantionului de titluri din presa românească centrală, mai puţin de o cincime 
dintre materialele publicate (43 din totalul de 230 de articole) au inclus elemente prin 
care indicau dacă în cazul actului de violenţă în familie copiii au intervenit sau nu. 
Totodată, aceste articole reprezintă o treime din numărul total de articole în care este 
prezentată violenţă în familii care au copii, ceea ce constituie un indice clar al 
minimizării mediatizării prezenţei acestora la acte de violenţă în familie [a se vedea, în 
acest sens, tabelul 6.3. din anexa II].  
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Analiza în detaliu – aplicată asupra fiecărui titlu de presă considerat în eşantionul 
nostru – indică mediatizarea a trei situaţii intra-familiale:  

1. Intervenţia doar a copiilor minori în actul de violenţă în familie – caz care este 
specific mediatizării publicate în cotidianele Jurnalul Naţional şi Evenimentul Zilei 
(unde au fost mediatizate câte 4 astfel de situaţii de către fiecare cotidian); 

2. Intervenţia doar a copiilor majori, plus non-intervenţia copiilor (minori sau nu) 
în actele de violenţă în familie – tip mediatizat prin articolele publicate de Adevărul (o 
menţionare a intervenţiei copiilor majori, una pentru non-intervenţia copiilor minori şi 
tot una pentru non-intervenţia copiilor majori); 

3. Intervenţia atât a copiilor minori, cât şi a celor majori, în actele de violenţă în 
familie – acestea fiind situaţiile mediatizate de România Liberă şi de Naţional. De 
această dată, în actul de violenţă în familie a fost menţionat că au intervenit copii minori 
(4 menţionări în România Liberă şi 12 în Naţional), copii majori (o menţionare în 
România Liberă şi 8 în Naţional), nu au intervenit copii minori (5 menţionări în 
România Liberă şi una în Naţional) şi nu au intervenit copii majori (o menţionare în 
România Liberă).  
 Setul general de itemi Elemente de mediatizare a împrejurărilor în care s-au 
produs actele de violenţă în familie a cuprins şi identificarea „unui act/unei tentative de 
suicid a victimei şi/sau a agresorului ca urmare a actului de violenţă în familie” – aceasta 
putând fi considerată drept o manifestare a unui nivel maxim de anomie în plan social. 
După cum indică datele empirice [a se vedea în acest sens tabelul 6.4 din anexa II], în 
intervalul de timp martie–august 2004 au fost mediatizate numai 8 tentative de 
sinucidere (3 ale victimei şi 5 ale agresorului) şi 13 acte de suicid (8 ale agresorului şi 5 
ale victimei), ca urmare a comiterii actelor de violenţă în familie.  
  

Tabelul 6.1. – Mediatizarea tentativelor de suicid şi a actelor de sinucidere ca 
urmare a comiterii actului de violenţă în familie (martie–august 2004) 
 Libertatea Jurnalul 

Naţional 
Adevărul România 

Liberă 
Evenimentul 

Zilei 
Naţional 

Tentativa de sinucidere a 
victimei 

2    1  

Sinuciderea victimei 2  2 1   
Tentativa de sinucidere a 
agresorului 

  3 1  1 

Sinuciderea agresorului   1 1  6 
 
 O analiză punctuală (realizată pentru fiecare ziar inclus în eşantion) indică trei 
„clase” de acoperiri mediatice ale acestor acte deviante: 
 1. Centrarea pe acţiunile suicidale (tentativă sau act în sine) ale victimei – 
specifică articolelor publicate în ziarele Libertatea şi Evenimentul Zilei: 2 menţionări ale 
tentativei de sinucidere a victimei şi 2 menţionări ale sinuciderii victimei în Libertatea şi 
o menţionare a tentativei de sinucidere a victimei în Evenimentul Zilei.  
 2. Focalizarea pe acţiunile (tentativă de suicid sau sinucidere) agresorului – tip 
de mediatizare întâlnit în articolele pe tema violenţei în familie din cotidianul Naţional: 
1 menţionare a tentativei de sinucidere a agresorului şi 6 menţionări ale actelor de 
sinucidere ale acestuia.  
 3. Prezentarea relativ echilibrată a devianţei extreme (tentativă de suicid sau 
sinucidere) a ambelor persoaneimplicate în relaţia de violenţă (victimă şi agresor) – 
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modalitate de mediatizare care a fost utilizată de Adevărul şi România Liberă. De 
această dată, distribuţia actelor anomice a fost următoarea [a se vedea şi tabelul 6.1 
anterior]: 2 menţionări ale sinuciderii victimei în Adevărul şi 1 menţionare a acestui tip 
de act deviant în România Liberă; 3 menţionări ale tentativei de sinucidere a agresorului 
în Adevărul şi 1 menţionare a acesteia în România Liberă; 1 menţionare a sinuciderii 
agresorului în Adevărul şi 1 menţionare a acestui act în România Liberă.  
 

* 
 
 Rezumând analiza din acest capitol al prezentului raport de cercetare, putem 
concluziona că: 
 1. Marea majoritate a articolelor publicate în ziarele analizate nu au menţionat 
decât într-o proporţie relativ scăzută prezenţa sau absenţa martorilor în actul de violenţă 
în familie, intervenţia copiilor în aceste acte intra-familiale a fost minimal accentuată şi 
referirile la actele anomice (tentativă de suicid şi/sau sinuciderea victimei şi/ sau a 
agresorului) au fost extrem de reduse ca pondere în totalul materialelor de presă 
publicate.  
 2. Variaţia acoperirii de către fiecare ziar a itemilor componenţi pentru domeniul 
de interes („Elemente de mediatizare a împrejurărilor în care s-au produs actele de 
violenţă în familie”) fiind maximă, nu a fost posibilă realizarea unei „tipologii” 
specifice, prin care să se grupeze diferitele titluri de presă sub un numitor comun. 
 
 Tabelul 6.2. – Modalitatea de acoperire a itemilor din sfera de definire a 
„Elementelor de mediatizare a împrejurărilor în care s-au produs actele de violenţă în 
familie” 

 
Identitatea martorilor la actul violent 

Copiii au intervenit sau nu 
în derularea actului de 
violenţă în familie 

Actul de violenţă în familie a 
fost însoţit sau nu de actul 
de/tentativă de suicid a victimei 
şi/sau a agresorului 

 

Mediatizarea 
eclectică 

Mediatizarea 
secundă  

Mediatizarea 
primară  

Doar 
copii 

minori 

Doar 
copii 

majori 

Copii 
minori 
şi copii 
majori 

Victimă Agresor Victimă 
şi 

agresor 

România 
Liberă 

+     +   + 
Jurnalul 
Naţional 

   +      

Libertatea  +     +   
Adevărul   +  +    + 
Naţional   +   +  +  
Evenimentul 
Zilei 

   +   +   

 
 3. Inexistenţa unei minime omogenităţi în interiorul eşantionului între ziarele 
analizate în aplicarea setului de itemi „Elemente de mediatizare a împrejurărilor în care 
s-au produs actele de violenţă în familie” a condus la imposibilitatea structurării unor 
„tipuri” de abordări jurnalistice ale temei de interes în cazul de faţă.  
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Capitolul 7. Aspecte ale practicii jurnalistice 

 
Valentina Marinescu, Simona Ştefănescu 

 
 
 În această parte a proiectului de cercetare, am urmărit să identificăm o serie de 
aspecte referitoare la modalitatea în care articolele pe tema violenţei în familie publicate 
în titlurile de presă incluse în eşantion au reflectat o serie de elemente implicite ale 
practicii jurnalistice în sens larg.  
 În construcţia acestui set general de itemi (Aspecte ale practicii jurnalistice) am 
plecat de la două mulţimi distincte de factori: 

1. Având în vedere dificultăţile de definire a graniţelor profesionalizării în 
interiorul jurnalismului41, nu am intenţionat să „clasificăm”/ierarhizăm materialele de 
presă analizate din această perspectivă. În acest sens, toate articolele incluse în 
eşantionul nostru au fost analizate plecând de la premisa profesionalismului al 
semnatarilor lor – prin analiza noastră noi nu am oferit, deci, „judecăţi de valoare”, ci 
am înregistrat şi prezentat o serie de aspecte măsurabile şi cuantificabile.  

2. Dată fiind lipsa unor informaţii de fundal în ceea ce priveşte receptarea 
articolelor referitoare la violenţa în familie pe care am semnalat-o anterior [a se vedea, în 
acest sens, sub-capitolul 1.4.2. din Capitolul 1 anterior], am adaptat o serie de elemente 
din literatura de specialitate pentru a măsura posibilul impact al acestui tip de text 
jurnalistic. Astfel, pentru a identifica elementele constitutive ale setului general de itemi 
„Aspecte ale practicii jurnalistice”, am delimitat mai multi itemi şi sub-itemi specifici, 
cărora le-am ataşat o serie de „valori ideale”. 
 
 Caseta 7.1. – Mulţimea itemilor incluşi în setul general de itemi „Aspecte ale 
practicii jurnalistice” 
1. Identitatea jurnalistului – mai exact, dacă articolul este semnat de un jurnalist (valoare 1) 

sau nu şi, dacă „Da”, care este genul acestuia (masculin – valoare 0 – vs. feminin – valoare 
1); 

2. Tipul sursei ştirii despre actul violent – dacă ştirea are sau nu o sursă identificabilă (dacă 
„Da” – valoare 1) şi care este ea; 

3. Nominalizarea victimei – dacă victima a fost (valoare 1) sau nu (valoare 0) nominalizată; 
4. Tipuri de nominalizare ale victimei – pseudonim (valoare 1) şi nume întreg sau iniţiale 

(valoare 0); 
5. Locul geografic al comiterii actelor de violenţă – ca un indicator al acoperirii geografice a 

surselor de transmitere a ştirilor din ziarul respectiv (valoare 1 pentru fiecare localizare 
geografică); 

6. Tonalitatea jurnalistului – mai exact dacă el caracterizează victima şi/sau agresorul 
(valoare 1) sau nu îl/o caracterizează (valoare 0);  

7. Stilul de mediatizare – unde am avut trei situaţii: simpla descriere (valoare -1); descriere şi 
evaluare (valoare 0) şi evaluare (valoare 1); 

8. Atitudinea dominantă a jurnalistului – caz în care, din nou, am avut mai multe categorii: 
condamnare act (valoare -1); recomandare soluţii (valoare 0); identificarea unei probleme 
sociale (valoare 1) şi atitudinea de mirare (valoare -1); 

                                                
41 Coman, M., Introducere în sistemul mass media; Editura Polirom, Iaşi, 1999, p. 185-190. 
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9. Descrierea de către jurnalist a actului de violenţă – şi de această dată am avut trei 
categorii: descriere sumară (valoare -1); descriere detailată (valoare 0) şi descriere însoţită 
de fotografii (valoare 1).  

 
Totodată, am avut în vedere posibilitatea ca datele empirice adunate prin 

intermediul aplicării grilei de analiză de conţinut asupra corpus-ului de articole în 
perioada martie-august 2004 să valideze (sau nu) o presupoziţie de cercetare formulată 
în Capitolul 1: „Articolele referitoare la violenţa în familie vor constitui un element 
important al „agendei social-politice” în cazul fiecărui titlu de presă considerat, astfel 
încât ele vor cuprinde nu numai simple descrieri ale unor fenomene sociale, ci şi soluţii 
la o serie de probleme semnalate.” 

La ce rezultate am ajuns prin „lectura” datelor empirice? 
Aplicarea itemului „identitatea jurnalistului” la întreg eşantionul de articole 

publicate pe tema violenţei în familie în perioada martie–august 2004 indică o incidenţă 
ridicată a acelor materiale care au fost semnate de jurnalişti (individual sau în grup, cu 
numele întreg sau cu iniţiale) – numai în 57 de cazuri (aproximativ 25%) nu a fost 
precizată identitatea jurnaliştilor semnatari ai articolului şi numai în 4 situaţii ştirea a 
fost semnată de o agenţie de ştiri (Mediafax, Rompres etc.). Este, astfel, evident că 
modalitatea de abordare a violenţei în familie este una a implicării personale a 
jurnaliştilor români în prezentarea acestor evenimente sociale. Mai mult, analiza datelor 
per totalul eşantionului studiat relevă caracterul „punctual” al redactării unor astfel de 
articole: 162 de articole sunt semnate de jurnalişti individual, în raport cu 4 articole 
semnate de un grup de jurnalişti. La nivelul profesionistului media, tema violenţei în 
familie pare astfel să se încadreze într-o abordare personalizată a evenimentului, dar 
este aceasta şi „sensibilă la gen”? Cu alte cuvinte, sunt jurnalistele mai interesate să 
prezinte astfel de acte sociale sau, în acest caz, genul semnatarului articolului de presă 
nu contează? Se manifestă, în acest caz, „sexismul subtil” din redacţii la care ne-am 
referit în sub-capitolul 1.2.2 din Capitolul 1 sau nu? Datele empirice indică o redusă 
probabilitate a acestui „postulat” în cazul temei de interes; mai exact, din totalul de 110 
articole semnate individual de jurnalişti, 2/3 au fost redactate de jurnalişti bărbaţi (74 de 
articole) şi numai 36 de jurnaliste. În ceea ce priveşte articolele semnate în colectiv, 
raportul dintre genuri este egal: 2 articole semnate de mai multe jurnaliste vs. 2 articole 
semnate de mai mulţi jurnalişti. Violenţa în familie nu este astfel abordată de 
profesioniştii presei scrise de pe o poziţie „genizată”, ci se încadrează în tipul de „Hard 
News”42caracteristic modalităţii în care acest tip de subiect a fost abordat în cadrul 
jurnalismului contemporan.  
 Ca rezultat direct al modalităţii în care au abordat prezentarea actelor de violenţă 
în familie şi a actorilor implicaţi în producerea lor [a se vedea în acest sens Capitolele 2 
– 4 anterioare],cele şase titluri de presă incluse în eşantionul nostru au putut fi clasificate 
diferenţiat în funcţie de două „axe” de interes: Identitatea jurnalistului care semnează 
articolul respectiv şi „genul” jurnalistului care semnează articolul respectiv. Au rezultat, 
astfel, două  tipologii generale [a se vedea în acest sens şi tabelul 7.1. din Anexa II]: 
  
 
                                                
42 Popescu, C. Fl., Dicţionar explicativ de jurnalism, relaţii publice şi publicitate, Editura Tritonic, 
Bucureşti, 2002, p. 237-238.  
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A. Definirea identităţii jurnalistului – cu sub-categoriile: 
A.1. Abordarea individualistă – este vorba de ziare care au publicat îndeosebi 

articole care au fost semnate de un singur jurnalist sau de o singură jurnalistă: Libertatea 
(11 articole dintr-un total de 46), Adevărul (47 articole dintr-un total de 67), România 
Liberă (26 articole dintr-un total de 27) şi Naţional (62 articole dintr-un total de 65).  
 A.2. Abordarea mixtă – „etichetă” pe care am aplicat-o cotidianelor în care au 
fost publicate articole pe tema violenţei în familie semnate atât de un singur jurnalist/ o 
singură jurnalistă, cât şi de un grup de jurnalişti: Jurnalul Naţional (6 articole dintr-un 
total de 7) şi Evenimentul Zilei (11 articole dintr-un total de 13).  
B. Genul jurnalistului – cu sub-categoriile: 
 B.1. Feminizarea identităţii jurnalistului – specific articolelor publicate în ziarul 
Libertatea, unde 7 materiale de presă au fost semnate de jurnaliste şi 4 de jurnalişti; 
 B.2. Masculinizarea identităţii jurnalistului – întâlnită în cazul articolelor 
publicate de cotidianele Jurnalul Naţional (4 articole semnate – individual şi colectiv – 
de jurnalişti bărbaţi vs. 2 articole semnate de jurnaliste), România Liberă (unde au fost 
publicate 13 articole semnate de jurnalişti bărbaţi, în raport cu numai 5 semnate de 
jurnaliste) şi Naţional (27 de articole fiind semnate de jurnalişti bărbaţi, în raport cu 14 
semnate de jurnaliste); 
 B. 3. Caracterul neutru al identităţii jurnalistului – situaţie în care sunt 
încadrabile articolele din ziarele Adevărul şi Evenimentul Zilei. De această dată, 
dominanta identitară este imposibilitatea încadrării într-o categorie de gen (masculin vs. 
feminin) a semnatarului materialului de presă: 15 articole din Adevărul şi 5 din 
Evenimentul Zilei au fost semnate cu iniţialele jurnaliştilor.  
 O a doua dimensiune considerată în analiza aspectelor legate de practica 
jurnalistică reflectată de articolele pe tema violenţei în familie a fost identificarea tipului 
sursei ştirii despre actul violent. Mai exact, am fost interesate să vedem dacă ştirea are 
sau nu o sursă identificabilă şi care este aceasta, în cazul în care ea există. Conform 
literaturii de specialitate43, credibilitatea informaţiei transmise prin media depinde de 
credibilitatea sursei: un text în care lipseşte atribuirea sursei de informaţii este 
incomplet. Analiza datelor empirice adunate în intervalul martie–august 2004 per totalul 
eşantionului considerat relevă faptul că 75% (171 din 225) din articolele publicate pe 
această temă nu au avut o sursă identificabilă, iar dacă ea a existat, în jumătate dintre 
situaţii a fost o agenţie de presă - 28 articole şi, în restul situatiilor, a fost o altă sursă 
(primărie, poliţie, spital, tribunal etc.) – 26 articole. La un nivel mai punctual al analizei 
– este cazul aplicării grilei de analiză de conţinut asupra articolelor publicate în fiecare 
ziar – au rezultat două tipuri principale de utilizări ale sursei informaţiilor pe tema 
violenţei în familie [a se vedea, în acest sens, şi tabelul 7.2 din anexa II]. 
 1. Mediatizarea (teoretic) non-credibilă a actelor de violenţă în familie (din 
cauza minimizării citării sursei) – specifică ziarelor Jurnalul Naţional, Libertatea şi 
Adevărul. Este vorba de cotidiane în care majoritatea articolelor (54 în Adevărul, 7 în 
Jurnalul Naţional şi 39 în Libertatea) nu au o sursă identificabilă, ceea ce reduce din 
credibilitatea informaţiei transmise. Pentru situaţiile în care aceste cotidiene citează o 
sursă aceasta este, din nou, majoritar una „alternativă” (nu o agenţie de presă, ci secţia 
de poliţie, tribunalele, primăria, spitalele etc.), distribuţia surselor alternative fiind în 
                                                
43 Popescu, C. Fl., Dicţionar explicativ de jurnalism, relaţii publice şi publicitate, Editura Tritonic, 
Bucureşti, 2002, p. 374-378.  
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acest caz următoarea: Jurnalul Naţional – 1 menţionare (nici o menţionare a unei surse 
transmise de o agenţie de ştiri); Libertatea – 4 menţionări (vs. 3 menţionări ale unei 
surse transmise de o agenţie de ştiri); Adevărul – 10 menţionări (faţă de 33 menţionări 
ale unei surse transmise de o agenţie de ştiri); 
 2. Mediatizarea (teoretic) credibilă a actelor de violenţă în familie (prin 
invocarea unei surse „oficiale” a informaţiei) – situaţie în care s-au circumscris articolele 
publicate în România Liberă, Evenimentul Zilei şi Naţional. De această dată, numărul 
articolelor care au preluat ştirea dintr-o sursă „oficială” este sensibil mai mare: 9 articole 
(dintr-un total de 27) în România Liberă; 5 articole (dintr-un total de 27) în Evenimentul 
Zilei şi 19 articole (dintr-un total de 65) în Naţional.  
 

* 
 
 Un aspect important pentru definirea modalităţii de construcţie a textului 
jurnalistic în tema de interes a fost descompunerea itemului general Aspecte ale practicii 
jurnalistice în sub-itemii: (a). Nominalizarea victimei; (b) Tipuri de nominalizări ale 
victimei; (c) Localizarea geografică a producerii actelor de violenţă în familie. Prin 
construcţia acestor trei sub-itemi, am încercat să delimităm mai exact două aspecte 
importante ale practicii jurnalistice: 
 A. „Acoperirea jurnalistică” din perspectiva criteriilor prin care aceasta este 
definită în raport cu actele anomice în plan social:  
 „Colectarea, editarea şi difuzarea informaţiei conform legilor proximităţii, 
respectându-se calităţile informării. O acoperire jurnalistică corectă din punctul de 
vedere al rigorilor profesionale şi ale deontologiei presupune investigarea evenimentului 
şi transmiterea (difuzarea) informaţiilor, atâta timp evenimentul se derulează.” 44 
 O cerinţă etică (inclusă însă şi în legislaţia media din alte ţări45) în acest sens este 
aceea ca o serie de acte sociale să fie încadrate într-un regim aparte de acoperire în 
presă. Din perspectiva de interes pentru legislaţia franceză asupra presei scrise46, victima 
(unui act de violenţă – violul de exemplu) nu este identificată în presă decât în anumite 
circumstanţe (la cererea ei expresă şi înregistrată la Ministerul de Interne). Lipsa unui 
cadru normativ-legal asupra acestor aspecte ne-a condus la considerarea acestui aspect 
drept unul extrem de important pentru definirea unor „repere” ale deontologiei profesiei 
de jurnalist în România.  
 B. „Economia informării” în sensul de:  
 „ … acoperire a teritoriului naţional sau regional (atât ca arie de colectare, cât şi 
de difuzare) şi o mai bună adecvare a conţinutului [titlurilor de presă – n.n.] la publicuri 
relativ omogene distincte (proximitate teritorială).” 47 
 Un prim sub-item în cazul materialelor de presă incluse în eşantionul ziarelor 
analizate în perioada martie–august 2004 a fost „nominalizarea victimei”. Prin simplul 
fapt al „desemnării” cu un nume a victimei actelor de violenţă, aceasta dobândea o 
identitate precisă, clară în spaţiul social, distinctă în raport cu cea a agresorului. Datele 

                                                
44 Popescu, C. Fl., Dicţionar explicativ de jurnalism, relaţii publice şi publicitate, Editura Tritonic, 
Bucureşti, 2002, p. 9-19. 
45 Popescu, C. Fl., Manual de Jurnalism, Editura Tritonic, Bucureşti, 2003, p.15-16. 
46 Popescu, C. Fl., Manual de Jurnalism, Editura Tritonic, Bucureşti, 2003, p.15. 
47 Petcu, M, Tipologia presei româneşti, Editura Institutului European, Iaşi, 2000, p. 189. 
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adunate prin aplicarea grilei de analiză de conţinut indică un raport relativ „echilibrat” 
între victime care sunt nominalizate (177 de menţionări dintr-un total de 302 victime 
prezentate în articolele publicate în acest interval de timp) şi cele care nu sunt 
nominalizate (125 de menţionări). [A se vedea în acest sens tabelul 7.3. din anexa II]. 
Devine, astfel, evidentă tendinţa presei scrise româneşti de a se diferenţa de presa 
tipărita occidental – unde astfel de practici jurnalistice sunt sancţionate legal – şi a aplica 
o regulă informală, de deconspirare mediatică a identităţii victimei actului de violenţă în 
familie . Lipsa cadrului legal în acest aspect şi premisa obiectivităţii analizei de faţă nu 
ne permit formularea unor judecăţi de valoare (etice, deontologice) referitoare la 
corectitudinea acestui tip de acoperire jurnalistică.  

Aprofundarea acestui sub-item a indicat şi existenţa unor diferenţe între ziarele 
incluse în eşantion, putându-se stabili următoarele „clase” generale: 

1. Mediatizarea „compozită” a identităţii victimei – este vorba de titluri de presă 
în care raportul dintre nominalizarea şi lipsa de nominalizare a victimei din articole a 
fost relativ echilibrat: Libertatea (28 de articole în care victima a fost nominalizată vs. 
23 de articole în care ea nu a fost nominalizată) şi Adevărul (54 de articole cu victime 
nominalizate vs. 66 de articole in care victimele nu au fost nominalizate). 
 2. Mediatizarea cvasi-totală a identităţii victimei – acesta fiind cazul majorităţii 
ziarelor incluse în eşantionul nostru. Mai exact, este vorba de accentuarea desemnării cu 
nume real a victimei actelor de violenţă în familie: 7 articole (dintr-un total de 8) în 
Jurnalul Naţional, 21 de articole (din 32 per totalul perioadei analizate) în România 
Liberă, 12 articole (din 16 în total) în Evenimentul Zilei şi 55 de articole (dintr-un total 
de 75) în Naţional. 
 Aceasta fiind „starea de fapt” a mediatizării identităţii victimei în presa 
românească analizată, o întrebare necesară la care am căutat un răspuns a fost: Cum sunt 
nominalizate aceste victime în articolele de presă publicate de ziarele analizate? Prin 
aplicarea sub-itemului „Tipuri de nominalizare ale victimei”, am căutat să determinăm 
mai clar cât de extins este acest aspect, al deconspirării identităţii victimei actelor de 
violenţă în familie, considerând că nominalizarea sa cu „pseudonim” sau prin iniţialele 
numelui real presupune aplicarea – chiar la un nivel minimal – a regulilor deontologice 
anterior menţionate. Seriile de date empirice rezultate din analiza noastră de conţinut 
asupra materialelor de presă publicate pe această temă în perioada martie–august 2004 
indică evitarea unei astfel de proceduri (nominalizarea victimei printr-un „pseudonim” 
sau prin intermediul iniţialelor numelui său) de către jurnaliştii români. Dintr-un total de 
177 de articole în care victimele au fost nominalizate, numai în 2 articole (publicate 
ambele în Adevărul) s-au folosit pseudonime pentru desemnarea lor şi doar în 44 de 
articole victimele au fost nominalizate prin intermediul iniţialelor numelui (distribuţia 
acestora în ziarele analizate a fost următoarea: 8 în Libertatea, 13 în Adevărul, 2 în 
România Liberă, 2 în Evenimentul Zilei şi 19 în Naţional) [A se vedea în acest sens 
tabelul 7.4 din anexa II].  
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Figura 7.1. – Tipuri de mediatizare a identităţii victimei actelor de violenţă în 
familie în ziarele analizate (martie–august 2004) 
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 Definirea aspectelor legate de „economia informării” în cazul materialelor de 
presă rezultate din aplicarea grilei de analiză de conţinut a presupus identificarea locului 
geografic al comiterii actelor de violenţă, mai exact acoperirea geografică a actelor 
violente realizate de ziare prin transmiterea de ştiri delimitate spaţial ca aparţinând uneia 
dintre regiunile/ariile cultural-istorice ale României. În scopul facilitării comparaţiilor 
ulterioare am inclus în acest sub-item ariile cultural-istorice utilizate şi în „Cercetarea 
Naţională privind Violenţa în Familie şi la Locul de Muncă” realizată de CPE in anul 
200348: Moldova – zona 1; Transilvania – zona 2; Oltenia – zona 3; Muntenia – zona 4; 
Banat – zona 5; Dobrogea – zona 6; Crişana-Maramureş – zona 7; Bucureşti –zona 8.  
 
 Tabelul 7.1. – Distribuţia geografică a locului comiterii actului de violenţă în 
familie (martie–august 2004) 

Zonă Judeţe Număr de 
menţionări 

Rang 

1 Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Vaslui, Vrancea, Bacău, 
Galaţi  

71 I 

2 Alba, Hunedoara, Braşov, Sibiu, Cluj, Mureş, Covasna, 
Harghita, Bistriţa-Năsăud, Sălaj 

48 II 

3 Olt, Dolj, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea 24 V 
4 Argeş, Dâmboviţa, Buzău, Brăila, Giurgiu, Teleorman, 

Ialomiţa, Călăraşi 
28 IV 

5 Timiş, Caraş-Severin 7 VI 
6 Tulcea, Constanţa 4 VII 
7 Maramureş, Satu Mare, Arad, Bihor 3 VIII 
8 Bucureşti 37 III 

(Sursa: tabelul 7.5. din anexa II) 

                                                
48 Cercetarea Naţională privind Violenţa în Familie şi la Locul de Muncă-România, 2003 - CPE, 2003, 
p. 175. 
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Conform datelor din tabelul de mai sus, se poate observa că distribuţia geografică 
a ştirilor şi articolelor referitoare la actele de violenţă în familie nu a fost omogenă în 
intervalul martie–august 2004. Mai exact, au existat arii cultural istorice cu un maximum 
al acoperirii acestor tipuri de acte, acestea fiind: Moldova – 71 de acte de violenţă în 
familie mediatizate ca având loc în judeţele din această arie; Transilvania – 48 de acte de 
violenţă în familie mediatizate ca având loc în judeţele din cadrul ei şi Bucureşti – cu 37 
de acte de violenţă localizate în perimetrul său. Dacă la nivelul anchetei realizate de CPE 
în anul 2003 datele au indicat o anumită „omogenizare teritorială” a cazurilor de violenţă 
în familie declarate de subiecţii intervievaţi49, mediatizarea acestor acte este extrem de 
„dezechilibrată”, construind imaginea unei Românii violent inegale la nivel intra-
familial. O cauză posibilă a acestui tip de prezentare specifică a actelor de violenţă în 
familie ar putea fi acoperirea teritorială a ştirilor transmise pentru fiecare titlu de presă 
considerat – mai precis, amplasarea geografică a reporterilor locali pentru aceste ziare.  
 Datele empirice analizate oferă astfel o imagine extrem de „mozaicată” asupra 
amplasării teritoriale a ştirilor despre actele de violenţă în familie care au fost 
mediatizate [A se vedea, în acest sens, şi tabelul 7.5. din anexa II]: 
 A. La nivelul general al întreg eşantionului de titluri de presă analizat în 
intervalul martie–august 2004 am putut extrage următoarele concluzii:  

A.1. Toate cele şase titluri de presă incluse în eşantionul nostru au acoperit 
exclusiv patru zone din cele opt anterior-stabilite: Moldova, Oltenia, Muntenia şi 
Bucureşti. 
 A.2. Nici un act de violenţă din familie localizat geografic în judeţele din 
Transilvania, Banat, Dobrogea şi Crişana-Maramureş nu a fost prezentat în Jurnalul 
Naţional; 
 A.3. Actele de violenţă în familie localizate în judeţele din Dobrogea, Banat şi 
Crişana-Maramureş au fost minimal mediatizate de cotidianele analizate. Mai precis, 
Jurnalul Naţional nu a prezentat nici un articol în care actele de violenţă în familie să fie 
localizate în aceste arii cultural-istorice, România Liberă nu a prezentat acte de violenţă 
în familie care au avut loc în Dobrogea şi Crişana-Maramureş, Libertatea nu a prezentat 
acest tip de acte care au avut loc în Banat şi Crişana-Maramureş, Evenimentul Zilei nu a 
mediatizat acte de violenţă intra-familială localizate în Dobrogea, iar Naţional nu le-a 
mediatizat pe cele care au avut loc în localităţile amplasate în Banat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
49 Cercetarea Naţională privind Violenţa în Familie şi la Locul de Muncă-România, 2003 - CPE, 2003, 
p. 90-91; p. 99-100; p. 105-106; p. 109-110.  
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 Figura 7.2. – Distribuţia geografică a articolelor despre violenţa în familie în 
ziarele analizate (martie–august 2004) 
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 B. La un nivel mult mai „punctual” de abordare, am putut astfel delimita între 
variate „nivele de acoperire geografică” a mediatizării actelor de violenţă în familie în 
cotidianele analizate [a se vedea şi tabelul 7.5. din anexa II]: 
 B.1. Minima acoperire geografică a actelor de violenţă în familie – specifică 
Jurnalului Naţional, care a prezentat numai acte violente produse în patru arii cultural-
istorice din România: Bucureşti (2 articole), Moldova (2 articole), Muntenia (un articol) 
şi Oltenia (3 articole); 
 B.2. Nivelul mediu de acoperire geografică a actelor de violenţă în familie – 
întâlnit în cazul ziarelor Libertatea şi România Liberă. De această dată, fiecare dintre 
cele două titluri de presă a acoperit geografic şase arii cultural-istorice:  

B.2.1. Arii cultural-istorice comune: Moldova (10 articole în Libertatea şi 9 în 
România Liberă), Transilvania (12 articole în Libertatea şi 6 în România Liberă), 
Oltenia (4 articole în Libertatea şi 2 în România Liberă), Muntenia (8 articole în 
Libertatea şi 2 în România Liberă) şi Bucureşti (7 articole în Libertatea şi 5 în România 
Liberă); 

B.2.2. Arii cultural-istorice specifice: Banat – 3 articole în România Liberă – şi 
Dobrogea – 2 articole în Libertatea.  

B.3. Maxima acoperire geografică a actelor de violenţă în familie – situaţie care 
a corespuns modalităţii de mediatizare a acestui tip de fenomen social în Adevărul, 
Evenimentul Zilei şi Naţional, unde articolele publicate au prezentat acte violente 
localizate în şapte arii cultural-istorice. Şi de această dată am avut de-a face cu: 

B.3.1. Un „nucleu” de arii cultural-istorice comune în acoperirea jurnalistică: 
Moldova (14 articole în Adevărul, 2 în Evenimentul Zilei şi 43 în Naţional); Transilvania 
(20 articole în Adevărul, 3 în Evenimentul Zilei şi 8 în Naţional); Oltenia (11 articole în 
Adevărul, 2 în Evenimentul Zilei şi un articol în Naţional); Muntenia (7 articole în 
Adevărul, un articol în Evenimentul Zilei şi 8 în Naţional) şi Bucureşti (9 articole în 
Adevărul, 2 în Evenimentul Zilei şi 12 în Naţional); 
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B.3.2. Arii cultural-istorice acoperite specific în articolele publicate: Banat (3 
articole în Adevărul şi 1 articol în Evenimentul Zilei); Dobrogea (2 articole în Adevărul 
şi 1 articol în Naţional) şi Crişana-Maramureş (2 articole în Evenimentul Zilei şi 1 articol 
în Naţional). 

Pentru validarea (sau nu) a presupoziţiei de cercetare enunţată în Capitolul 1 
anterior („Articolele referitoare la violenţa în familie vor constitui un element important 
al „agendei social-politice” în cazul fiecărui titlu de presă considerat, astfel încât ele 
vor cuprinde nu numai simple descrieri ale unor fenomene sociale, ci şi soluţii la o serie 
de probleme semnalate.”) au fost utilizaţi patru sub-itemi specifici, cărora li s-au ataşat o 
serie de valori ideale:  

1. Tonalitatea jurnalistului – mai exact dacă el caracterizează victima şi/sau 
agresorul (valoare 1) sau nu o/îl caracterizează (valoare 0);  

2. Stilul de mediatizare: simpla descriere (valoare -1); descriere şi evaluare 
(valoare 0); evaluare (valoare 1); 

3. Atitudinea dominantă a jurnalistului: condamnarea actului (valoare -1); 
recomandarea de soluţii (valoare 0); identificarea unei probleme sociale (valoare 1); 
atitudinea de mirare a jurnalistului (valoare -1); 

4. Descrierea de către jurnalist a actului de violenţă: descriere sumară (valoare 
-1); descriere detailată (valoare 0); descriere însoţită de fotografii (valoare 1). 

Toţi aceşti patru sub-itemi s-au constituit într-o tentativă de a delimita şi măsura 
o serie de aspecte calitative ale practicii jurnalistice, sub condiţia rămânerii în interiorul 
aceluiaşi cadru sistematic şi obiectiv oferit de metoda analizei de conţinut. Mai precis, în 
acest caz am presupus că am putea avea de-a face cu o „abordare jurnalistică duală”, 
prin care profesioniştii media ar trebui să aleagă între două modalităţi de abordare a 
temei violenţei în familie: 

1. Abordarea spectacularizatoare – în stabilirea acestui tip am plecat de la 
presupoziţia că, date fiind caracteristicile lor sociale, articolele şi ştirile despre actele de 
violenţă în familie pot fi încadrate în categoria „Hard News” definită de literatura de 
specialitate ca: 

„ … relatarea unui eveniment petrecut în ultimele 24 de ore şi [care-n.n.] tratează 
o problemă de interes actual. Crime Story [ştirea despre o crimă] este modelul de hard  
news.”50 

Astfel, acest tip de articole ar trebui să includă o serie de elemente51 definite 
drept specifice în literatura de specialitate: 

- sunt evenimente care apar între indivizi; 
 - sunt dramatice; 
 - sunt acţiuni fizice extreme; 
 - au intensitate emoţională; 
 - perturbă ordinea legitimă; 
 - ameninţă comunitatea; 
 - pot fi vizualizate; 
 - sunt actuale şi concrete; 
 - concordă cu preocupările media.  

                                                
50 Popescu, C. Fl., Manual de Jurnalism, Editura Tritonic, Bucureşti, 2003, p. 165.  
51 Popescu, C. Fl., Manual de Jurnalism, Editura Tritonic, Bucureşti, 2003, p. 165. 
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2. Abordarea responsabilităţii sociale – de această dată, tipul propus a vizat 
faptul că articolele pe tema violenţei în familie constituie o exemplificare a modalităţii în 
care media construieşte realitatea. Mediile conturează, în acest caz, anumite probleme 
sociale. Tema de interes în cazul prezentului proiect de cercetare a fost construită în 
SUA ca o problemă socială, fiind adusă la cunoştinţa unei largi părţi a opiniei publice. 
Instituţiile corespunzătoare (oficiile de protecţie socială, de exemplu) au reacţionat la 
această problemă socială nouă abia după ce fusese definită ca atare de mass media 
americane.52 

Fiind date condiţionările legale ale libertăţii de expresie în cazul presei scrise din 
România la care ne-am referit anterior – cea mai importantă fiind absenţa unui cadru 
juridic de reglementare a modalităţii de prezentare a victimelor şi minorilor implicaţi în 
astfel de acte violente – aplicarea celor patru sub-itemi a vizat şi posibilitatea ca 
rezultatele obţinute să ofere indicii necesare în vederea realizării celui de-al doilea 
obiectiv practic al prezentului proiect de cercetare [a se vedea, în acest sens, Capitolul 1 
anterior]: Obţinerea unor elemente-cheie pentru redactarea unui set de recomandări 
(„Ghid de bună practică”) pentru jurnaliştii din presa scrisă cu privire la modalităţile 
de prezentare a acestui tip de fenomen social.  
 Primul sub-item analizat, „tonalitatea jurnalistului”, a încercat identificarea 
aplicării legii echilibrului jurnalistic53 în cazul articolelor referitoare la violenţa în 
familie. De această dată, am intenţionat să delimităm exact dacă cei doi poli ai relaţiei de 
interes – victimă şi agresor – sunt prezentaţi în mod proporţionat (egal) în cadrul textelor 
jurnalistice sau dacă accentul cade mai mult pe unul dintre actorii implicaţi în actul de 
violenţă intra-familială. Datele empirice rezultate la sfârşitul celor şase luni de 
monitorizare a titlurilor de presă indică, drept caracteristică a presei tipărite româneşti, 
neutralitatea în caracterizarea victimei şi/sau agresorului din actele de violenţă în 
familie. Astfel, dintr-un total de 540 de menţionări, mai mult de jumătate – 340 de cazuri 
– reprezintă situaţii în care jurnalistul nu a caracterizat victima (235 de situaţii) şi/sau 
agresorul (135 de cazuri). Din cele 187 de cazuri în care victima şi agresorul au fost 
caracterizaţi, peste jumătate (114) au vizat caracterizarea agresorului şi numai în 73 de 
cazuri a fost vorba de caracterizarea victimei (35% din totalul eşantionului articolelor 
analizate în perioada martie–august 2004) – ceea ce indică tendinţa spre minimizarea 
importanţei victimei şi accentuarea rolului agresorului în prezentarea actelor de 
violenţă în familie. Punctual, la nivelul fiecărui titlu de presă analizat, s-a înregistrat o 
cvasi-omogenizare internă a eşantionului de ziare în ceea ce priveşte modalitatea în care 
au fost caracterizate victima şi/sau agresorul – ponderea prezentării ambilor „actori” 
fiind relativ egală în cadrul acestor articole:  
  
 
 
 
 
 

                                                
52 Kunczik, M., Zipfel, A., Introducere în ştiinţa publicisticii şi a comunicării, Editura Presa Universitară 
Clujeană, Cluj, 1998, p. 189.  
53 Popescu, C. Fl., Dicţionar explicativ de jurnalism, relaţii publice şi publicitate, Editura Tritonic, 
Bucureşti, 2002, p. 119.  
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Tabelul 7.2. – Distribuţia caracterizării victimei şi agresorului actelor de violenţă 
în familie (martie–august 2004) 

Categorii Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenimentul 
Zilei 

Naţional 

Caracterizează 
victima 

6 5 11 21 6 24 

Caracterizează 
agresorul 

10 3 32 18 9 42 

 (Sursa: tabelul 7.6. din anexa II) 
  
 Schematic, printr-un procedeu analitic dus la extrem, putem diferenţia între două 
clase principale de abordări ale caracterizărilor victimei şi agresorului în articolele de 
interes: 
 1. Modalitatea de abordare victimo-centrică – caz în care raportul dintre 
caracterizarea victimei şi cea a agresorului este în favoarea celei dintâi. Acest tip de 
articole au fost publicate de Jurnalul Naţional (5 caracterizări ale victimei vs. 3 ale 
agresorului) şi de România Liberă (21 de caracterizări ale victimei vs. 18 caracterizări 
ale agresorului); 
 2. Modalitatea de abordare centrată pe agresor – situaţie în care articolele 
publicate au caracterizat mai frecvent agresorul în comparaţie cu victima. Modalitatea a 
fost caracteristică articolelor publicate în Libertatea (6 articole care caracterizează 
victima vs. 10 care au caracterizat agresorul), Adevărul (11 caracterizări ale victimei şi 
32 ale agresorului), Evenimentul Zilei (6 caracterizări ale victimei vs. 9 ale agresorului) 
şi Naţional (24 de caracterizări ale victimei în comparaţie cu 42 ale agresorului). 
 În construcţia sub-itemului „stilul de mediatizare” am plecat de la regula 
separării dintre ştire şi comentariu în organizarea textului jurnalistic. Am căutat să 
delimităm mai exact valoarea raportului dintre jurnalismul de opinie şi jurnalismul de 
investigaţie în cadrul articolelor pe tema violenţei în familie. Am decis să includem acest 
sub-item (alături de sub-itemii „atitudinea dominantă a jurnalistului” şi „descrierea de 
către jurnalist a actului de violenţă în familie”) în grila de analiză de conţinut, tocmai 
pentru a încerca să oferim elemente necesare construirii – într-o etapă de dezvoltare a 
prezentului proiect – unui „Ghid de bune practici pentru jurnalişti”, care ar trebui să 
includă şi o serie de aspecte calitative legate de munca acestora.  
 A. La un nivel general de analiză, seriile de date empirice (martie–august 2004) 
au conturat imaginea unei accentuate orientări a materialelor de presă pe tema violenţei 
în familie spre textul jurnalistic de investigaţie. Mai exact, dintr-un total de 225 de 
articole despre actele de violenţă în familie publicate pe parcursul a şase luni, în aproape 
două treimi (155 articole) jurnalistul a „descris” cazul, fără a-l evalua (deci, nu a 
formulat o serie de comentarii, aprecieri la adresa producerii unui astfel de fenomen 
social). Numărul articolelor axate pe „comentarii” (în care, deci, jurnalistul preponderent 
a evaluat cazul de violenţă în familie) a fost redus – 7 articole publicate per totalul 
eşantionului considerat – iar  63 de articole au „îmbinat” evaluarea cu simpla descriere a 
actului de violenţă în familie.  
 B. Studiul detaliat al fiecărui cotidian inclus în eşantionul nostru ne-a dezvăluit 
existenţa a trei mari „clase” de stiluri de mediatizare [A se vedea în acest sens tabelul 
7.7. din anexa II]: 
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 B.1. Stilul pur informativ de mediatizare – caracterizat prin utilizarea 
descrierilor, a prezentării faptelor „brute/primare”, lipsite de comentariile şi aprecierile 
jurnalistului. În cazul eşantionului nostru, acest stil a fost utilizat în articolele publicate 
de Jurnalul Naţional, unde 6 articole (dintr-un total de 7) au fost descrieri ale cazurilor 
de violenţă în familie; 
 B.2. Stilul compozit de mediatizare – situaţie în care articolele analizate conţin, 
în proporţii relativ egale, „descrieri” şi „evaluări” ale actelor de violenţă în familie, iar 
respectivele cotidiene nu publicat nici măcar o dată în cele şase luni analizate articole 
centrate exclusiv pe comentarii. Acest „stil de mediatizare” a fost specific materialelor 
de presă publicate de România Liberă (9 articole care „descriu” actele de violenţă şi 18 
care „descriu şi evaluează” în egală măsură), Evenimentul Zilei (9 articole care „descriu” 
actele de violenţă şi 4 care „descriu şi evaluează” în egală măsură aceste acte) şi 
Naţional (47 articole care „descriu” actele de violenţă şi 18 care „descriu şi evaluează” 
în egală măsură actele de violenţă în familie); 
 B.3. Stilul evaluativ de mediatizare – particularizat printr-un accent mai mare pus 
pe genul jurnalismului de opinie, manifestat prin ponderea mai mare a articolelor care 
„descriu şi evaluează” actele de violenţă în familie, combinat cu publicarea de materiale 
de presă care se constituie drept „evaluări” ale acestor cazuri. Ziarele in care acest stil de 
mediatizare a fost utilizat au fost Libertatea (care a publicat 6 articole din categoria 
„descrieri şi evaluări” şi 1 articol care era alcătuit din „comentarii”) şi Adevărul (unde au 
fost publicate 17 articole sub-sumate categoriei „descrieri şi evaluări” şi 5 „evaluări”).  
 Cel de-al treilea sub-indice specific introdus în analiză, în scopul atât al validării 
(sau nu) a presupoziţiei noastre de cercetare anterior-menţionată („Articolele referitoare 
la violenţa în familie vor constitui un element important al „agendei social-politice” în 
cazul fiecărui titlu de presă considerat, astfel încât ele vor cuprinde nu numai simple 
descrieri ale unor fenomene sociale, ci şi soluţii la o serie de probleme semnalate.”), cât 
şi al identificării unor elemente necesare schiţării unui „Ghid de bune practici pentru 
jurnalişti” a fost „atitudinea dominantă a jurnalistului, aşa cum apare din textul 
publicat”. De această dată, am încercat să definim mai exact tipul de „comentarii” pe 
care le introduc în articole jurnaliştii, imaginându-ne un continuum care pleacă de la 
simpla atitudine de condamnare a actelor violente şi ajunge până la ceea ce literatura de 
specialitate desemnează prin titlul de „jurnalism avocat”- caracteristicile acestui ultim 
tip de jurnalism fiind: 

„ … [faptul că – n.n.] ştirea devine pretextul pentru a sprijini poziţia jurnalistului 
şi jurnalistul pleacă de la premisa că obiectivitatea este imposibilă, iar el trebuie să se 
situeze de partea celui mai slab, pentru a echilibra raportul de forţe din societate.”54 
 Am avut, astfel, trei categorii incluse în sub-itemul anterior-menţionat: (a) 
condamnarea actelor violente; (b) recomandarea de soluţii; (c) identificarea unei 
probleme sociale. Conform datelor rezultate la sfârşitul perioadei analizate, în cazul 
ziarelor incluse în eşantionul nostru a existat o evidentă „privilegiere” a simplei 
„opinii” şi o minimizare a implicării activiste a jurnalistului în rezolvarea problemei 
sociale a violenţei în familie: 41 de articole per totalul eşantionului doar au „sancţionat/ 
condamnat” actele de violenţă în familie, în timp ce numai 17 au identificat existenţa 
unei probleme sociale în cazul manifestării unui act de acest tip (şi nu s-a publicat nici 
                                                
54 Popescu, C. Fl., Dicţionar explicativ de jurnalism, relaţii publice şi publicitate, Editura Tritonic, 
Bucureşti, 2002 p. 187. 
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un articol care să „recomande soluţii” pentru astfel de cazuri) [A se vedea în acest sens 
şi tabelul 7.8. din anexa II]. Şi la un nivel de cercetare mai „aprofundat” – este vorba de 
analiza articolelor publicate de fiecare ziar în parte pe parcursul a şase luni – această 
tendinţă spre „forma pură a jurnalismului de opinie” este evidentă. Setul de date 
empirice permite însă următoarele „clasificări” inter-ziare [a se vedea în acest sens şi 
tabelul 7.8. din anexa II]: 
 1. Jurnalismul strict de opinie – aceasta fiind situaţia articolelor publicate în 
Libertatea (4 articole care sancţionează actele de violenţă în familie şi 1 articol care 
identifică existenţa unei probleme sociale în cazul manifestării unui astfel de act); 
Adevărul (unde au fost publicate 11 articole care condamnă actele de violenţă în familie 
şi 4 care identifică existenţa unei probleme sociale în astfel de situaţii) şi România 
Liberă (unde s-au înregistrat 14 articole strict de condamnare a actelor violente intra-
familiale şi 1 articol în care violenţa în familie era identificată drept o problemă socială); 
 2. Jurnalismul compozit (opinie plus avocat) – acesta fiind cazul articolelor 
publicate în Evenimentul Zilei (2 articole de pură „condamnare” a actelor de violenţă în 
familie, plus 2 articole de identificare a unei probleme sociale în aceste situaţii) şi 
Naţional (10 articole în care jurnalistul numai „condamna” actele de violenţă în familie 
şi 8 în care el „identifica existenţa unei probleme sociale în actele violente”); 
 3. Jurnalismul cvasi-avocat – desemnăm cu această sintagmă Jurnalul Naţional 
unde a apărut un unic articol de acest tip – în care violenţa în familie a fost identificată 
drept o prolemă socială, dar în care nu putem fi sigure de existenţa unui tip „pur”, dat 
fiind numărul mic de cazuri (1) în care acest tip de jurnalism s-a manifestat. 
 Dat fiind că în literatura de specialitate actele de violenţă în familie sunt 
încadrabile în categoria „hard news” dar, simultan, ele ridică problema manifestării unui 
jurnalism al „responsabilităţii sociale”, am căutat să delimităm mai exact „graniţele” 
dintre aceste două tipuri de jurnalism, aşa cum au fost ele manifestate în corpus-ul presei 
tipărite analizat. Mai exact, în articolele pe această temă (a violenţei în familie) au 
predominat elementele vizuale (caracteristică a lui”hard news”) sau simplele prezentări 
verbale ale faptelor violente intra-familiale? Per totalul eşantionului articolelor analizate, 
frecvenţa apariţiei „descrierilor însoţite de fotografii” a fost extrem de redusă – doar 10 
articole încadrându-se în acest tip pe parcursul a şase luni. În fapt, majoritatea articolelor 
publicate de titlurile de presă analizate se subsumează categoriei „descriere” – fie 
aceasta simplă (115 articole per totalul eşantionului analizat) sau „detaliată” (100 
articole dintr-un total de 225 de articole). Combinând aceste rezultate cu cele obţinute în 
cazul aplicării sub-itemului anterior („atitudinea dominantă a jurnalistului, aşa cum 
apare ea din text”), este evident că presupoziţia de cercetare anterior-menţionată este 
validată parţial – mai precis, articolele referitoare la violenţa în familie au cuprins 
(majoritar) simple descrieri ale unor astfel de fenomene sociale, dar nu au oferit 
niciodată soluţii la acest tip de probleme semnalate. 
 Din acelaşi set de date am putut construi trei „tipuri” distincte de modalităţi în 
care jurnaliştii descriu actele de violenţă în familie: 
 1. Tipul analitic-descriptiv – manifestat în cazul articolelor publicate de 
Adevărul, România Liberă şi Evenimentul Zilei. Materialele acestor cotidiane publicate 
pe tema violenţei în familie variază de la „simple descrieri” (acestea fiind majoritare 
numeric) la „descrieri detailate” (mai reduse ca pondere) şi „descrieri însoţite de 
fotografii” (acestea fiind totuşi extrem de puţine). Distribuţia celor trei categorii de 
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„descrieri” este următoarea: Adevărul – 18 descrieri simple, 44 de descrieri detaliate şi 4 
descrieri însoţite de fotografii; România Liberă – 4 descrieri simple, 23 de descrieri 
detaliate şi 2 descrieri însoţite de fotografii, Evenimentul Zilei – 44 descrieri simple, 23 
de descrieri detaliate şi 1 descriere însoţită de fotografii; 
 2. Tipul succint descriptiv – caracteristic articolelor publicate în cotidianele 
Libertatea şi Naţional. În acest caz, imaginile vizuale lipsesc aproape total (cu excepţia 
unui articol publicat de Libertatea), în timp ce marea majoritate a articolelor au fost 
„descrieri sumare” – distribuţia lor în cazul fiecărui ziar fiind: Libertatea – 29 de articole 
„descrieri sumare” ale actelor de violenţă în familie şi 6 „descrieri detaliate” ale 
acestora; Naţional – 44 de articole „descrieri sumare” ale actelor de violenţă intra-
familiale şi 20 „descrieri detaliate”; 
 3. Tipul vizualo-descriptiv – a fost întâlnit în cazul ziarului Jurnalul Naţional 
unde raportul „descriere” vs. „imagine” a fost de 2/3 în favoarea primei categorii; 5 
articole publicate au fost „descrieri sumare” ale actelor de violenţă în familie şi 2 au fost 
„descrieri însoţite de fotografii” ale acestui tip de acte sociale. 
 

* 
 
 Rezumând analiza aplicării setului de itemi „aspecte ale practicii jurnalistice” 
putem extrage două tipuri de concluzii: 

A. La nivel general, putem afirma că, per totalul eşantionului studiat în decursul 
celor şase luni, principalele trăsături extrem de sumare care evidenţiază textele 
jurnalistice legate de tema violenţa în familie au fost: 

1. Abordarea personalizată/individualizarea textului jurnalistic – violenţa în 
familie face obiectul unui material elaborat de un singur jurnalist/o singură jurnalistă, în 
majoritatea cazurilor; 

2. Lipsa „citării sursei” în peste 75% dintre articolele publicate – ceea ce ridică 
semne de întrebare (posibile) asupra credibilităţii informaţiei transmise; 

3. Instituirea „cutumei informale” a deconspirării identităţii victimei (dar şi a 
agresorului) actelor de violenţă în familie; 

4. Acoperirea „inegală” din punct de vedere geografic/teritorial a incidenţei 
producerii actelor de violenţă în familie; 

5. Tendinţa spre minimalizarea rolului victimei în prezentarea actelor de violenţă 
intra-familială şi, simultan, de maximizare a rolului şi a importanţei agresorului în aceste 
acte; 

6. Opţiunea evidentă spre „jurnalismul de investigaţie” în prezentarea acestui tip 
de informare generală în detrimentul „jurnalismului responsabil social”.  

Pe de o parte, suntem in prezenta unor elemente care tind să indice 
preponderenţa unui jurnalism de opinie puternic (necitarea sursei, deconspirarea 
identităţii victimei, combinată cu maximizarea caracterizărilor agresorului în prezentarea 
actelor de violenţă în familie) în mediatizarea acestor acte sociale. Pe de alta parte, o 
serie de elemente (abordarea individuală a subiectului la nivelul scriiturii jurnalistice, 
accentul pus pe simpla descriere şi minimizarea prezentărilor vizuale ale actelor de 
violenţă) trimit, în fapt, la o abordare mult mai „neutră”, informativă a ştirilor legate de 
actele de violenţă în familie.  
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B. Punctual, concluziile la care am ajuns până în acest moment prin atribuirea de 
valori apariţiei unei calităţi sau alteia am obţinut următorul tabel sintetic: 
 
 Tabelul 7.3. – Sinteza „aspectelor practicii jurnalistice” – ziarele incluse în 
eşantion (martie–august 2004) 
 Jurnalul 

Naţional 
Adevărul Libertatea Evenimentul 

Zilei 
România 

Liberă 
Naţional 

Identitatea 
jurnalistului 

0 - 1 - 0 0 

Tipul sursei 
ştirii despre 
actul violent 

0 0 0 1 1 1 

Nominalizarea 
victimei 

0 1 1 0 0 0 

Tipuri de 
nominalizare 
ale victimei 

- 1 0 0 0 0 

Tonalitatea 
jurnalistului 

1 0 0 0 1 0 

Stilul de 
mediatizare 

-1 1 1 0 0 0 

Atitudinea 
dominantă a 
jurnalistului 

1 -1 -1 0 -1 0 

Descrierea de 
către jurnalist 
a actului de 
violenţă 

1 -1 0 -1 -1 0 

Suma sub-
itemilor 

2 1 2 0 0 1 

  
 După cum se poate observa din tabelul anterior, ziarele analizate nu s-au 
subsumat în mod uniform „imaginii generale” rezultate din lectura globală a datelor. 
Astfel, am avut trei situaţii „tip” aplicabile titlurilor de presă considerate: 
 1. Abordarea neutrală, informativă asupra tematicii violenţei în familie, 
specifică articolelor publicate în Jurnalul Naţional şi Libertatea; 
 2. Abordarea mixtă, specifică articolelor pe tema violenţei intra-familiale din 
Adevărul şi Naţional; 
 3. Abordarea cvasi-evaluativă a Evenimentului Zilei şi a României Libere. 
 C. Din perspectiva dezvoltării ulterioare – mult mai „aplicate” – a prezentului 
proiect de cercetare, concluziile rezultate pe baza analizei datelor empirice sub-sumate 
setului general de itemi („Aspecte ale practicii jurnalistice”) ne-au oferit o serie de 
indicaţii importante în vederea „schiţării” unui „Ghid de bune practici pentru jurnalişti” 
– dintre acestea amintim pentru moment următoarele [Urmând să dezvoltăm aceste 
aspecte în Capitolul 9 al prezentului raport]: 
 1. Este necesară o campanie de informare privind aspectele legale ale temei 
violenţei în familie nu numai în rândul populaţiei, ci şi al jurnaliştilor. Sunt vizate, în 
acest sens, atât elemente referitoare la legislaţia în vigoare din domeniu, cât şi o serie de 
elemente deontologice, aşa cum sunt acestea prezente în „Codurile deontologice” ale 
profesiei din diferite ţări ale Uniunii Europene; 
 2. Abordarea „grupului-ţintă” de interes în cazul”Ghidului” propus va trebui să 
ţină cont de particularităţile interne ale presei scrise din România. Este, astfel, evident că 
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„piaţa ziarelor şi revistelor româneşti” diferă nu numai ca „tipologii” generale, ci şi din 
perspectiva „gradului de sensibilitate” la o serie de probleme sociale – violenţa în 
familie fiind una dintre acestea. 
 3. O întrebare la care acelaşi „Ghid”ar putea să încerce să răspundă ar fi: Cum se 
poate ajunge la o mai mare „sensibilitate” de gen a jurnaliştilor faţă de problematica 
violenţei în familie?  
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Capitolul 8. „Schiţa” unei analize calitative  
a mediatizării actelor de violenţă în familie 

 
Valentina Marinescu 

 
 

În prezentul raport final, am considerat important să introducem un capitol 
distinct, prin care s-a încercat surprinderea unor elemente „calitative” ale mesajelor 
media. Mai exact, conform tipologiilor existente în literatura de specialitate actuală55, s-a 
realizat o primă „analiză lingvistică”56 a titlurilor articolelor despre violenţa în familie 
publicate în ziarele incluse în eşantionul considerat. 

Prin definiţie, titlul unui articol de presă contribuie la lectura textului57, esenţială 
fiind „forţa cuvântului-semnal”58, mai exact faptul că un titlu: „ … rezumă întregul 
conţinut al textului, atingând ideea principală.”59 

Există, potrivit aceleiaşi perspective teoretice, mai multe tipuri de titluri60:  
1. Titlul informativ – acesta rezumă informaţia pe care o conţine textul. Este 

cvasi-obligatoriu ca el să conţină o singură informaţie. Reprezintă amestecul factualului 
cu opinia.  

2. Titlul incitativ – are menirea de a stârni curiozitatea cititorului. El se 
construieşte din următoarele elemente: aliteraţie, calambur, parafrază, proverbe, 
sloganuri, alăturarea insolită, dar semnificativă a cuvintelor. 

 
 

8.1. Analiza lingvistică a titlurilor articolelor pe tema violenţei în familie 

Având în vedere „fragmentarea” ridicată a corpus-ului de ziare rezultată din 
aplicarea analizei sintactice asupra titlurilor de articole pe tema violenţei în familie, am 
urmarit dacă există o serie de elemente lingvistice comune prin care acest subiect a fost 
abordat în presa scrisă românească. Am considerat, astfel, că existenţa unui „fond 
lexical” comun, mai exact, utilizarea repetată a unor cuvinte-cheie ar putea oferi indicaţii 
calitative asupra modalităţii în care presa românească reconstruieşte fenomenul social al 
violenţei în familie.  

 
 

                                                
55 Gunter, B, Media Research Methods, Sage Publication, 2000, p. 57. 
56 Gunter, B, Media Research Methods, Sage Publication, 2000, p. 57-58. 
57 Popescu, C. Fl., Dicţionar explicativ de jurnalism, relaţii publice şi publicitate, Editura Tritonic, 
Bucureşti, 2002, p. 396. 
58 Popescu, C. Fl., Dicţionar explicativ de jurnalism, relaţii publice şi publicitate, Editura Tritonic, 
Bucureşti, 2002, p. 396. 
59 Popescu, C. Fl., Manual de Jurnalism, Editura Tritonic, Bucureşti, 2003, p. 146. 
60 Popescu, C. Fl., Manual de Jurnalism, Editura Tritonic, Bucureşti, 2003, p. 150. 
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 Tabelul 8.4. – Cuvintele cu frecvenţa cea mai mare de apariţie în cadrul titlurilor de articole pe tema violenţei în familie 
 

ADEVĂRUL EVENIMENTUL 
ZILEI 

JURNALUL 
NAŢIONAL 

LIBERTATEA NAŢIONAL ROMÂNIA 
LIBERĂ 

 
Rang 

Cuvânt Frecv. Cuvânt Frecv. Cuvânt Frecv. Cuvânt Frecv. Cuvânt Frecv. Cuvânt Frecv. 
1 SOŢIA 10 SOŢIA 10 SOŢIA 10 UCIS 7 UCIS 14 SOŢIA 5 
2 UCIS 8 BĂRBAT 8 BĂRBAT 8 SOT 3 MAMA 8 MAMA 3 
3 BĂRBAT 7 UCIS 8 OMORÂT 8   SOŢIA 8 UCIS 3 
4 MAMA 7 BĂTUT 7 UCIS 8   NEVASTĂ 6   
5 BĂTUT 6 MAMA 7 BĂTAIE 7   BĂTUT 5   
6 BĂTAIE 5 BĂTAIE 5 BĂTUT 7   CRIMĂ 5   
7 BRAŞOV 5 BRAŞOV 5 MAMA 7   TATĂL 5   
8 UCISĂ 5 OMORĂT 5 BRAŞOV 5   VIOLAT 5   
9 COPII 4 UCISĂ 5 UCISĂ 5   BĂRBAT 4   
10 COPIL 4 ARESTAT 4 ARESTAT 4   BĂTAIE 4   
11 FIU 4 COPII 4 COPII 4   COPIL 4   
12 OMORĂT 4 COPIL 4 COPIL 4   FEMEIE 4   
13 PĂRINŢI 4 FETIŢĂ 4 FETIŢĂ 4   PĂRINŢI 4   
14 ARESTAT 3 FIU 4 FIU 4   SECHESTRAT 4   
15 BUCUREŞTEAN 3 PĂRINŢI 4 PĂRINŢI 4   APOI 3   
16 CIOCANUL 3 BUCUREŞTEAN 3 BUCUREŞTEAN 3   ASASINAT 3   
17 DESCOPERIT 3 CIOCANUL 3 CIOCANUL 3   COPII 3   
18 FEMEIE 3 COPIILOR 3 COPIILOR 3   FATĂ 3   
19 FETIŢĂ 3 CRIMĂ 3 CRIMĂ 3   FIICA 3   
20 ÎNGROPAT 3 DESCOPERIT 3 DESCOPERIT 3   FIUL 3   
21 NEVASTĂ 3 FATĂ 3 FATĂ 3   ÎNCHISOARE 3   
22 SOŢIE 3 FEMEIE 3 FEMEIE 3   SINUCIS 3   
23 SOŢUL 3 FIUL 3 FIUL 3   SPÂNZURAT 3   
23 TÂNĂR 3 ÎNGROPAT 3 ÎNGROPAT 3       
25 TATĂL 3 NEVASTĂ 3 NEVASTĂ 3       
26   SOŢIE 3 SOŢIE 3       
27   SOŢUL 3 SOŢUL 3       
28   TÂNĂR 3 TÂNĂR 3       
29   TATA 3 TATA 3       
30   TATĂL 3 TATĂL 3       

 (Sursa: Anexa VI) 
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Astfel, într-o primă etapă am identificat cuvintele care au avut cea mai ridicată 
frecvenţă de utilizare în cadrul titlurilor publicate de cele şase ziare analizate. Conform 
acestor rezultate, [a se vedea în acest sens tabelul 8.4. anterior şi anexa VI] în totalul 
celor şase luni analizate a existat un fond de nouă cuvinte care au avut cea mai ridicată 
frecvenţă de utilizare în titlurile articolelor despre actele de violenţă în familie: „soţia”, 
„a ucide” (cu variantele „ucis/ucisă”), „mama”, „a bate” (cu variantele 
„bătut/bătută”), „bătaie”, „a omorî” (cu variantele „omorât/omorâtă”), „soţ” şi 
„nevastă”. Aceste cuvinte au însumat 181 de apariţii dintr-un total de 1798 de cuvinte 
care au constituit totalul cuvintelor publicate în titlurile articolelor despre violenţa în 
familie per totalul eşantionului analizat – deci, aproximativ 1% din total. Totodată, 
aceste cuvinte-comune tuturor titlurilor analizate pot fi diferenţiate în trei mari clase (a 
se vedea tabelul 8.4. anterior):  

1. Cuvinte care desemnează identitatea socială a unuia dintre actorii/părţile 
implicate în actul de violenţă în familie: „soţia”, „soţul”, „mama”, „fiu” „tata”. Acestea 
sunt, de obicei, substantive, iar rolul lor este de a individualiza prezentarea titlului; 
 2. Cuvinte care desemnează actele de violenţă în familie: „ucis(ă)”, „omorât(ă)”, 
„violat(ă)”; „bătut(ă)” – de această dată este vorba de verbe la modul impersonal 
utilizate în titlu.  

3. Cuvinte care desemnează fie sancţionarea actelor de violenţă în familie în 
cazul agresorului („arestat”, „închisoare”), fie consecinţele acestor acte pentru victimă 
(„îngropat”, „sechestrat”). De această dată este vorba atât de verbe („a îngropa” – de 
exemplu), cât şi de substantive sau chiar adjective („sechestrat(ă)”), scopul utilizării lor 
fiind cel de a sintetiza esenţa mesajului transmis. 

În cea de-a doua etapă a analizei lingvistice, am considerat modalitatea diferită în 
care mai multe ziare au construit titlurile articolelor referitoare la acelaşi subiect. 
Această etapă a fost una pur exploratorie, dat fiind că nu am aplicat acest tip de analiză 
decât la un caz mediatizat de presa scrisă din România. Nu am extins acest tip de 
abordare, tocmai pentru a menţine caracterul obiectiv al abordării noastre generale. Am 
considerat, totuşi, că analiza calitativă poate oferi indicaţii unui studiu ulterior în această 
direcţie. Subiectul ales a fost o presupusă crimă sau un presupus asasinat care a avut loc 
în Bucureşti în data de 9 mai 2004.  
 

Tabelul 8.5. – Titlurile de articole şi poziţionarea articolelor în interiorul paginii 
de ziar – evenimentul mediatizat la data de 9 mai 2004 

Ziar Ziua publicării Titlul articolului Numele 
paginii 

Poziţionarea în 
pagină 

Libertatea Miercuri-09.06 Crimă odioasă: părinţi ucişi în casă 
de fiu 

„Eveniment” Mijloc 

 
Adevărul 

 
Miercuri-09.06 

Doi bucureşteni, soţ şi soţie, găsiţi 
morţi în locuinţa lor din cartierul 
bucureştean Drumul Taberei 

 
„Actualitate” 

 
Mijloc 

Naţional Miercuri-09.06 Dublu asasinat în Drumul Taberei – 
Tânăr suspectat că şi-a ucis părinţii 
în bătaie 

„La zi” Mijloc 

Evenimentul 
Zilei 

Miercuri-09.06 S-au bătut până s-au omorât? „Eveniment” Mijloc 

România 
Liberă 

Miercuri-09.06 Dublă crimă în cartierul bucureştean 
Drumul Taberei 

„Eveniment” Mijloc 

(Sursa: Anexa IV) 
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Cele cinci ziare care au mediatizat acest presupus act de violenţă în familie au 
titrat cât se poate de diferit evenimentul de interes. Succint, putem sintetiza datele din 
tabelul 8.5 astfel: 

1. Toate cele cinci articole au fost poziţionate identic – în mijlocul unei pagini de 
ziar speciale („Eveniment”, „Actualitatea”, „La zi”) din cadrul cotidianelor respective – 
ceea ce indică o modalitate similară de abordare a acestui subiect de titluri de presă 
diferite.  

2. În cazul ziarelor Adevărul şi Naţional, titlurile au fost lungi (de 15, respectiv 
13 cuvinte fiecare) în timp ce Libertatea, Evenimentul Zilei şi România Liberă au 
utilizat titluri scurte – de 8 cuvinte, în cazul ziarului Libertatea, de 5 cuvinte în 
Evenimentul Zilei şi de 7 cuvinte în România Liberă.  

3. În trei situaţii, (România Liberă, Adevărul şi Naţional) titlul a identificat 
geografic-spaţial locul producerii actului violent („cartierul bucureştean Drumul 
Taberei”) – putem afirma astfel că în aceste cazuri avem de-a face cu titluri care 
„contextualizează” evenimentul. 

4. Majoritar, (patru cazuri din cinci) titlurile au fost construite afirmativ, numai 
în ziarul Evenimentul Zilei titrarea a fost construită interogativ. În plus, acelaşi ziar este 
unicul care utilizează forma impersonală de descriere a evenimentului: „S-au …s-
au…?”. Modalitatea de construcţie a titlului este evident incitativă în cazul acestui 
cotidian. 

5. În cazul titlurilor publicate de Libertatea şi Naţional, titrarea este informativă 
– mai precis, încă din titlu, cititorul este informat de identitatea victimelor („părinţi 
ucişi”, „morţi”) şi a agresorului („fiu”) cât şi de statutul legal – neprecizat însă la acel 
moment de organele statului – al agresorului („Tânăr suspectat că şi-a ucis părinţii în 
bătaie”). Ultimul aspect reprezintă evidenta opinie (evaluare) a jurnalistului, introdusă în 
titlu cu scopul de a atrage atenţia cititorului prezumtiv.  

 
* 

 
„Schiţa” sumară a unei posibile analize de factură calitativă a modalităţilor de 

titrare în cele şase titluri de presă introduse în eşantionul studiat pe parcursul lunilor 
martie–august 2004 indică „mozaicarea” internă extremă a peisajului presei scrise din 
România în cazul temei violenţei în familie. Principalele concluzii, extrem de succinte, 
la care am ajuns pot fi rezumate în modalitatea următoare: 

1. Volumul extrem de redus al „fondului lexical” comun prin care tema violenţei 
în familie a fost acoperită în ziarele care au compus corpus-ul nostru empiric se adauga 
la omogenizarea cantitativă identificată în Capitolul 7 anterior. Astfel, dacă în mod 
majoritar din punct de vedere al modalităţii de acoperire, datele analizei de conţinut 
semnalau opţiunea evidentă spre „jurnalismul de investigaţie” în detrimentul 
„jurnalismului responsabil social”, datele de factură calitativă susţin această concluzie la 
nivelul titlurilor de articole analizate; 

2. Modalitatea de construcţie a titlurilor articolelor dedicate subiectului violenţei 
în familie se subsumează categoriei titrării informative, accentuând caracterul factual, 
evenimenţial al acestor ştiri. Tabelul 8.6. Tipuri de titrare – ziarele analizate (martie–
august 2004) 

(Sursa: Anexa IV, Anexa V şi Anexa VI) 
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Analiza începută în acest sub-capitol ar putea fi continuată prin „aprofundarea” şi 

„extinderea” ulterioară a proiectului de cercetare în etapa realizării celor două obiective 
practice – stabilirea unor elemente pentru: 

1. Iniţierea unei campanii de comunicare pentru prevenirea fenomenului 
violenţei în familie (orice campanie de comunicare presupunând, în primul rând, 
existenţa unei „teme centrale” în jurul căreia să se articuleze mesajele şi strategia de 
comunicare); 

2. Redactarea unui set de recomandări („Ghid de bună practică”) pentru 
jurnaliştii din presa scrisă cu privire la modalităţile de prezentare a acestui tip de 
fenomen social.  
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Capitolul 9. Concluzii 
 

Valentina Marinescu, Simona Ştefănescu 
 

9.1. Concluzii generale 

 Proiectul de cercetare „Monitorizarea reflectării violenţei în familie în presa 
scrisă din România”, realizat de CPE în intervalul martie–august 2004, a plecat de la o 
serie de presupoziţii asupra modalităţilor de mediatizare ale fenomenelor de violenţă în 
familie, pe care am căutat să le testăm empiric [A se vedea în acest sens Caseta 1.3. din 
Capitolul 1 anterior]. Aplicarea grilei de analiză asupra corpus-ului titlurilor de presă 
indică  urmatoarele: 
 1. În decursul intervalului de timp considerat (martie-august 2004) elementele 
generale de mediatizare în presa scrisă românească a temei violenţei în familie s-au 
schimbat atât la nivelul întregului eşantion de titluri de presă considerate, cât şi în cazul 
fiecărui ziar în parte. Prin urmare prima presupoziţie de cercetare a fost evident 
invalidată de rezultatele monitorizării realizate pe parcursul celor şase luni.  

Dinamica extrem de sincopată a publicării materialelor de presă pe această temă 
(atât la nivelul întregului eşantion, cât şi în cazul fiecărui cotidian analizat) nu ne-a 
permis elaborarea unui model al evoluţiei mediatizării fenomenului. Constatarea 
generală la care am ajuns în luna septembrie 2004 a fost că violenţa în familie, ca temă 
de presă, a suportat o reducere, ca „temă a agendei editoriale”, în cele şase ziare 
analizate în perioada de timp studiată.  

2. Mediatizarea fenomenelor de violenţă în familie în ziarele analizate s-a 
realizat prin intermediul genului jurnalistic „ştire fără fotografie”, aceste genuri 
ziaristice fiind amplasate majoritar în paginile din interiorul titlurilor de presă 
considerate, dar având ca temă principală tocmai acest fenomen. Deci, cea de-a doua 
presupoziţie de cercetare a fost validată numai parţial (în ceea ce priveşte „axarea” 
acestui tip de materiale de presă asupra temei violenţei în familie) de datele rezultate din 
monitorizarea eşantionului de titluri de presă realizată în decursul celor şase luni.  

Totodată, setul de rezultate ne-a permis să ajungem la următoarele două 
concluzii generale referitoare la „politica editorială” a presei scrise centrale româneşti:  

(a). În intervalul de timp analizat (martie–august 2004) s-a înregistrat o 
minimizare a importanţei temei violenţei în familie ca temă semnificativă, de interes 
major pentru societatea românească. „Oglinda” acestei stări de fapt a constituit-o lipsa 
oricărui editorial dedicat acestui subiect, ştiut fiind că, atât în literatura de specialitate, 
cât şi în practica jurnalistică, se consideră că editorialele sunt genurile jurnalistice cele 
mai semnificative pentru definirea poziţiei şi atitudinii de ansamblu a unui ziar, produsul 
de presă care defineşte, în cele din urmă, ziarul în cauză şi îl diferenţiază în ansamblul 
„pieţei informaţionale cotidiane”.  

(b). Prin poziţionarea preponderentă a articolelor având ca temă violenţa în 
familie în cadrul unor pagini care sugerează legătura directă cu actualul, cu cotidianul, 
tipul de „acoperire mediatică” a acestui subiect a fost unul punctual, evenimenţial, de 
„durată scurtă”.  
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3. Tipul de violenţă care a fost mediatizat maximal de ziarele incluse în eşantion 
a fost „violenţa fizică” (îndeosebi în forma de „violenţă fizică comisă”), însă articolele 
publicate pe această temă au accentuat „bătaia” ca formă specifică de manifestare a 
violenţei în familie.  

Cea de-a treia presupoziţie de cercetare a fost, din nou, confirmată doar parţial de 
rezultatele empirice. Astfel, din prima parte a enunţului iniţial, „violenţa fizică” a 
deţinut, într-adevăr, ponderea decisivă în cadrul articolelor pe tema de interes, dar 
„violenţă sexuală” nu a fost mediatizată maximal în articolele legate de violenţa în 
familie. Simultan, nici cea de-a doua parte a acestei presupoziţii nu a fost confirmată, dat 
fiindcă „omorul” şi „rănirea” nu au fost primordial formele specifice de manifestare a 
violenţei în familie mediatizate (ci „bătaia”).  

4. Într-o proporţie semnificativă (o treime din totalul eşantionului analizat), 
articolele publicate pe tema violenţei în familie nu au evidenţiat circumstanţele socio-
economice ale declanşării actelor de violenţă în familie. 

Astfel, am asistat la confirmarea parţială a celei de-a patra presupoziţii de 
cercetare, deoarece alcoolismul reprezintă circumstanţa precizată care a fost cel mai des 
menţionată în legătură cu declanşarea actelor de violenţă din familie mediatizate în 
totalul corpus-ului celor şase ziare.   

5. Victimele şi agresorii prezentaţi în articolele despre actele de violenţă în 
familie nu au fost caracterizaţi uniform din punctul de vedere al caracteristicilor socio-
demografice.  
            Prin infirmarea celei de-a cincea presupoziţii de cercetare, am asistat la un 
dezechilibru în „imaginea mediatică” a victimei şi a agresorului. Datele empirice ne-au 
condus, astfel, la următoarele două concluzii generale referitoare la „portretul general” al 
actorilor implicaţi în actele de violenţă în familie: 

(a). O tendinţă mai accentuată de a utiliza drept „parametri” ai definirii victimei 
şi agresorilor apartenenţa de gen şi, parţial, vârsta şi, simultan, omiterea determinării 
apartenenţei acestora la o categorie ocupaţională sau la un anumit nivel educaţional.  

(b). A existat o asimetrie evidentă în modalitatea generală de prezentare 
mediatică a celor două părţi implicate în actele de violenţă în familie. Astfel, dacă 
victimele au fost caracterizate îndeosebi din punct de vedere „vizual” (printr-o pondere 
mai mare acordată caracterizării lor din punct de vedere fizic), agresorii au fost descrişi 
într-o modalitate „bi-polară” (în cazul lor materialele de presă accentuând, în egală 
măsură, caracteristicile fizice şi trăsăturile social-morale).  

6. Mediatizarea fenomenelor de violenţă în familie a nominalizat direct victimele 
actelor de agresiune şi a făcut referire la prezenţa copiilor la producerea acestor acte. 

Maximizarea prezenţei copiilor în actele de violenţă în familie şi deconspirarea 
mediatică a identităţii victimei actului de violenţă în familie s-au constituit astfel în 
dovezile empirice prin care cea de-a şasea presupoziţie de cercetare a fost infirmată 
complet. Acelaşi set de rezultate ale aplicării grilei de analiză a permis extragerea 
următoarelor două concluzii generale: 

(a). În intervalul de timp monitorizat (martie–august 2004) actele de violenţă ale 
căror victime au fost copiii au fost mediatizate maximal în totalul eşantionului ziarelor 
studiate. 

(b). Actele de violenţă în familie prezentate de titlurile de presă incluse în analiză 
s-au circumscris strict „spaţiului intim/ privat” al familiei şi au avut ca actori membrii 
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grupului primar („familia”). Se poate afirma că, în cazul presei tipărite centrale 
româneşti, mediatizarea acestor acte a fost una „punctuală”, „personalizată” atât din 
punct de vedere spaţial (fizic), cât şi, mai ales, social.  

7. În decursul perioadei de timp considerate articolele publicate pe tema 
violenţei în familie nu au cuprins referiri explicite la legislaţia de prevenire şi 
combatere a acestor acte. 

Infirmarea celei de-a şaptea presupoziţii de cercetare a echivalat cu faptul că 
legislaţia referitoare la combaterea şi prevenirea fenomenelor de violenţă în familie (mai 
exact, Legea 217/2003) nu a fost mediatizată corespunzător în cadrul articolelor legate 
de această problemă socială. Continuând să rămânem între limitele aceleaşi obiectivităţi 
determinate de caracterul metodei utilizate („analiza de conţinut”) nu putem afirma cu 
certitudine că jurnaliştii nu cunosc această legislaţie, ci pur şi simplu am constatat că, în 
articolele asupra actelor de violenţă în familie, nu s-a făcut referire la ea sau, în cel mai 
bun caz, prezentarea aspectelor strict legal-informative necesare pentru ca publicul – 
cititorii – să aibă cunoştinţă de existenţa unui cadru legal în acest domeniu au fost reduse 
la extrem. 

8. Articolele referitoare la violenţa în familie nu au constituit un element 
important al „agendei social-politice” în cazul fiecărui titlu de presă considerat, ele 
reprezentând pur şi simplu descrieri ale unor fenomene sociale, fără a propune nici un 
fel de soluţii la o serie de probleme semnalate. 

Seriile de date empirice (martie–august 2004) au condus la infirmarea completă a 
presupoziţiei numărul opt – poziţia pe care violenţa în familie a ocupat-o în interiorul 
„agendei editoriale” fiind una minimală, tipul de text jurnalistic privilegiat în acest caz 
fiind majoritar simpla „descriere”, neînsoţită de comentarii şi propuneri de soluţionare a 
acestei probleme sociale. Conform datelor rezultate la sfârşitul perioadei analizate în 
cazul ziarelor incluse în eşantionul nostru, s-a evidenţiat o minimizare a implicării 
activiste a jurnalistului în rezolvarea problemei sociale a violenţei în familie.  

9. Principalele tipuri de acte de violenţă în familie mediatizate de ziarele 
analizate au fost cele în care agresorul avea deja statutul de „vinovat”, la care s-a 
adăugat mediatizarea actelor de violenţă al căror agresor avea statutul de “suspect” 
stabilit de organele şi instituţiile statului. Prin această concluzie, putem spune că 
presupoziţia noastră de plecare, conform căreia cele mai multe acte de violenţă intra-
familială mediatizate vor avea agresori al căror statut este acela de “suspect stabilit de 
organele şi instituţiile statului”, se infirmă cel puţin parţial, deoarece mai des am 
remarcat mediatizarea actelor de violenţă în familie ai căror autori au fost deja stabiliţi 
drept “vinovaţi”. De asemenea, seriile noastre de date empirice evidenţiază slaba 
“tentaţie” a jurnaliştilor de la publicaţiile incluse în analiză de a stabili ei înşişi statutul 
de “suspecţi” pentru autorii actelor de violenţă în familie. 

10. Ziarele incluse în eşantion au prezentat exclusiv cazuri de violenţă în familie 
semnalate de către instituţiile statutului şi de victimele sau agresorii implicaţi în 
acestea.  

„Minimizarea” prezentării („acoperirii”) în ziarele monitorizate a actelor de 
violenţă în familie semnalate de ONG-urile care, prin domeniul lor de activitate, se 
ocupă de problematica femeii şi a copilului/copiilor, se constituie în principala dovadă 
empirică a infirmării ultimei presupoziţii de cercetare (numărul zece). Pe parcursul celor 
şase luni analizate per totalul eşantionului titlurilor de presă considerate, nu a fost 
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înregistrat nici un articol în care un eveniment legat de „violenţa în familie” să fie 
semnalat şi mediatizat la iniţiativa unui ONG, iar numărul actelor semnalate la iniţiativa 
instituţiilor statului implicate în ocrotirea minorilor şi copiilor a fost foarte mic.  

Se poate afirma, astfel, că violenţa în familie a fost „construită” mediatic drept o 
relaţie tri-polară, elementele sale constitutive fiind următoarele: 
1. Elementul A - „Cauza vizibilizării fenomenului” – l-a constituit în majoritatea 
cazurilor fie victima, fie o persoană din anturajul acesteia;  
2. Efectul direct – a fost producerea „unui act spectacular” din perspectiva mass 
media;  
3. Elementul B – „Efectul în plan social” – l-a constituit ancheta poliţiei asupra 
rezultatelor producerii actului de violenţă în familie. 

 
Figura 9.1. – Relaţia cauzală implicată în mediatizarea actelor de violenţă în 

familie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rezultatele aplicării metodei analizei de conţinut la corpus-ul de ziare considerat 
ne-a condus la reformularea modelului teoretic prezentat în Capitolul 1 [A se vedea, în 
acest sens, Figura 1.3 din sub-capitolul 1.4.4.]. Am ajuns, astfel, la un model empiric de 
tipul următor:  
 

Figura 9.2. – Modelul empiric al mediatizării fenomenelor de violenţă în familie 
     Corpus-ul ziarelor   „Corpul social” 

analizate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Principala caracteristică a acestui model comunicaţional este, evident, lipsa unor 
relaţii bi-direcţionale între elementele Figurii 9.2. Modalitatea în care actele de violenţă 
în familie au fost mediatizate în ziarele analizate se subsumează unui model linear, strict 
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cauzal, în care elementele componente nu se relaţionează reciproc, lipsind feed-back-ul 
dintre ele.  
 Având în vedere tocmai această „stare de fapt”, obiectivul practic presupus 
anterior [A se vedea în acest sens obiectivul practic numărul 2 din sub-capitolul 1.1. al 
Capitolului 1] capătă o importanţă aparte.  

Care sunt elementele identificate de analiza noastră în vederea „schiţării” unui 
„Ghid de bune practici pentru jurnalişti”? Care ar putea fi „axele” de-a lungul cărora 
am elabora un astfel de instrument de lucru? – răspunsul la aceste întrebări se constituie 
în secţiunea de „Recomandări finale” ale prezentului raport de cercetare. 
 
9.2. Recomandări finale 

 
În redactarea sub-capitolului de faţă, am revenit la o serie de rezultate (calitative 

şi cantitative) referitoare la elementele distinctive ale practicii jurnalistice, aşa cum au 
fost ele evidenţiate prin aplicarea grilei de analiză de conţinut, ca şi prin studiul 
elementelor sintactice ale titrării articolelor pe tema violenţei în familie.  

„Lectura” secundară a setului de date indică astfel „balansul” – la nivelul unui 
unic text de presă – între ceea ce am numit „abordarea spectacularizatoare” a actelor de 
violenţă în familie (prin accentuarea elementelor legate de dramatismul actelor, 
vizualizarea lor, caracterul lor anomic, personalizarea actorilor – victimă/victime şi 
agresor/agresori – implicaţi în actele de violenţă în familie) şi jurnalismul tip 
„responsabilitate socială” (centrat pe valorizarea aspectelor informative ale ştirii, 
prezentarea „faptelor brute” şi evitarea comentariilor, accentuarea elementelor specifice 
jurnalismului de investigaţie, titrarea de lungime medie sau scurtă) [A se vedea în acest 
sens şi Capitolul 7 anterior]. Totodată, au fost identificate principalele „axe” de-a lungul 
cărora un astfel de instrument de lucru ar putea fi structurat: 

A. Dimensiunea legislativă  
 În acest sens, am avut în vedere accentuarea următoarelor aspecte în schiţarea 
„Ghidului de bune practici pentru jurnalişti”: 

 1. Explicitarea şi diseminarea informaţiilor referitoare la aspectele legale ale 
temei violenţei în familie. Sunt vizate îndeosebi elementele referitoare la legislaţia 
românească în vigoare din domeniu, şi, în acest caz, avem în vedere următoarele legi: 
Legea nr. 217 din 22 mai 2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie; 
Ordonanţa privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie; Hotărârea de Guvern privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei şi Codul Penal;  

2. Prezentarea unor „exemple semnificative” de natură deontologică, mai exact 
discutarea şi, posibil, „adaptarea” lor la specificul presei româneşti, referitoare la 
modalitatea de abordare a tematicii violenţei în familie specificate în corpus-urile unor 
„Coduri deontologice” ale profesiei de jurnalist din diferite ţări ale Uniunii Europene.  

B. „Axa” practicii jurnalistice în sine  
1. Abordarea diferenţiată a „grupului-ţintă” de interes – jurnaliştii din presa 

scrisă centrală – în funcţie nu numai de apartenenţa unor titluri de presă la o serie de 
„tipologii” generale (presă de informare, presă specializată, presă feminină etc.), ci şi din 
perspectiva „gradului de sensibilitate” problema socială a violenţei în familie; 
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2. Determinarea unui grad mai sporit de „sensibilitate de gen” în cazul abordării 
problematicii violenţei în familie, îndeosebi în rândul jurnalistelor care redactează 
materialele de presă pe această temă; 

3. Stimularea adoptării unor poziţii mai accentuate în direcţia „responsabilizării 
sociale” a abordării problematicii de factură socială – în cazul de faţă, mediatizarea 
actelor de violenţă în familie – prin adoptarea unui gen de tratare a acestor teme centrat 
nu doar pe stilul informativ, ci şi pe prezentarea şi susţinerea unor opinii, comentarii şi 
evaluări. 
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ANEXA I 
 

Tirajele ziarelor incluse în eşantionul analizat 
Ianuarie–Iunie 2004 

BRAT –România 
 
 
 

Adevărul - Declaraţie de Difuzare: Ianuarie-Iunie 2004  
 
Perioada de 

Audit 
Nr. 

Apariţii 
Tiraj Brut Total Vânzări Media Lunară de 

Vânzări pe 
Apariţie 

Total Difuzat Media Lunară de 
Copii Difuzate pe 

Apariţie 
Ian - 2004 25 3.337.995 3.109.454 124.378 3.124.604 124.984 
Feb - 2004 24 3.288.748 3.012.283 125.511 3.026.803 126.116 
Mar - 2004 27 3.598.897 3.266.151 120.968 3.282.486 121.573 
Apr - 2004 25 3.305.328 3.011.846 120.473 3.026.921 121.076 
Mai - 2004 26 3.364.877 3.078.360 118.398 3.094.142 119.005 
Iun - 2004 26 3.387.668 3.135.282 120.587 3.151.012 121.192 
Total 153 20.283.513 18.613.376  18.705.968  
Mediile de Apariţie 132.571 121.656  122.261  
 
 
Evenimentul Zilei - Declaraţie de Difuzare: Ianuarie-Iunie 2004  
 
Perioada de 

Audit 
Nr. 

Apariţii 
Tiraj Brut Total 

Vânzări 
Media Lunară de 

Vânzări pe 
Apariţie 

Total Difuzat Media Lunară de 
Copii Difuzate pe 

Apariţie 
Ian - 2004 25 2.836.407 2.259.833 90.393 2.292.964 91.718 
Feb - 2004 24 2.863.017 2.099.267 87.469 2.131.548 88.814 
Mar - 2004 27 3.425.351 2.204.893 81.662 2.225.810 82.437 
Apr - 2004 25 2.856.886 2.125.524 85.020 2.145.536 85.821 
Mai - 2004 26 2.544.827 1.928.006 74.154 1.950.062 75.002 
Iun - 2004 26 2.770.598 2.278.499 87.634 2.300.597 88.484 
Total 153 17.297.086 12.896.022  13.046.517  
Mediile de Apariţie 113.052 84.287  85.271  
 
 
Jurnalul Naţional - Declaraţie de Difuzare: Ianuarie - Iunie 2004  
 
Perioada de 

Audit 
Nr. 

Apariţii 
Tiraj Brut Total Vânzări Media Lunară 

de Vânzări pe 
Apariţie 

Total Difuzat Media Lunară de 
Copii Difuzate pe 

Apariţie 
Ian - 2004 24 953.973 773.893 32.245 793.452 33.060 
Feb - 2004 24 3.120.212 2.541.559 105.898 2.566.490 106.937 
Mar - 2004 27 7.373.342 5.868.406 217.348 5.955.827 220.586 
Apr - 2004 24 5.815.827 4.280.972 178.373 4.358.530 181.605 
Mai - 2004 26 4.402.234 3.121.921 120.073 3.214.286 123.626 
Iun - 2004 26 4.472.168 3.404.178 130.929 3.449.973 132.691 
Total 151 26.137.756 19.990.929  20.338.558  

Mediile de Apariţie 173.097 21.045  134.692  
 
 
Libertatea - Declaraţie de Difuzare: Ianuarie-Iunie 2004  
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Perioada de 

Audit 
Nr. Apariţii Tiraj Brut Total Vânzări Media Lunară de 

Vânzări pe 
Apariţie 

Total Difuzat Media Lunară 
de Copii 

Difuzate pe 
Apariţie 

Ian - 2004 25 7.850.940 6.400.318 256.012 6.428.421 257.136 
Feb - 2004 24 7.851.475 6.354.094 264.753 6.380.865 265.869 
Mar - 2004 27 8.524.360 6.536.461 242.091 6.567.147 243.227 
Apr - 2004 25 8.147.530 6.383.515 255.340 6.411.172 256.446 
Mai - 2004 26 8.941.190 7.088.753 272.644 7.117.348 273.744 
Iun - 2004 26 9.141.245 6.902.891 265.495 6.931.734 266.605 
Total 153 50.456.740 39.666.032  39.836.687  
Mediile de Apariţie 329.782 259.255  260.370  
 
 
Naţional - Declaraţie de Difuzare: Ianuarie-Iunie 2004  
 
Perioada de 

Audit 
Nr. 

Apariţii 
Tiraj Brut Total Vânzări Media Lunară de 

Vânzări pe 
Apariţie 

Total Difuzat Media Lunară 
de Copii 

Difuzate pe 
Apariţie 

Ian - 2004 24 1.230.123 1.113.051 46.377 1.113.051 46.377 
Feb - 2004 24 1.300.704 1.089.463 45.394 1.089.463 45.394 
Mar - 2004 27 1.288.300 1.061.012 39.296 1.061.012 39.296 
Apr - 2004 25 1.065.255 870.462 34.818 870.462 34.818 
Mai - 2004 26 1.105.890 901.951 34.690 901.951 34.690 
Iun - 2004 26 1.148.851 929.352 35.744 929.352 35.744 
Total 152 7.139.123 5.965.291  5.965.291  
Mediile de Apariţie 46.967 39.245  39.245  
 
 
România Liberă - Declaraţie de Difuzare: Ianuarie-Iunie 2004 
 
Perioada de 

Audit 
Nr. 

Apariţii 
Tiraj Brut Total Vânzări Media Lunară 

de Vânzări pe 
Apariţie 

Total Difuzat Media Lunară de 
Copii Difuzate pe 

Apariţie 
Ian – 2004 23 1.789.722 1.684.812 73.252 1.708.502 74.282 
Feb – 2004 24 1.859.891 1.730.203 72.091 1.754.817 73.117 
Mar – 2004 26 1.932.120 1.800.704 69.257 1.827.388 70.284 
Apr – 2004 24 1.840.704 1.694.015 70.583 1.718.346 71.597 
Mai – 2004 26 1.940.869 1.819.302 69.973 1.845.896 70.996 
Iun - 2004 25 1.888.797 1.754.583 70.183 1.779.893 71.195 
Total 148 11.252.103 10.483.619  10.634.842  
Mediile de Apariţie 76.027 70.835  71.857  
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ANEXA II 
 

Rezultatele aplicării grilei analizei de conţinut 
 
 
 

Capitolul 2. Elemente generale de mediatizare: caracteristici specifice pentru 
ziarele analizate, analize comparative 
 
Tabelul 2.1. 
 
Nr. articole 
pe ziare şi 

luni 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenimentul 
Zilei 

Naţional Total 

Martie 13 3 19 7 5 9 56 
Aprilie 8 1 9 1 1 15 35 
Mai 10 0 12 8 3 11 44 
Iunie 7 0 9 3 3 11 33 
Iulie 4 0 9 5 0 12 30 
August 4 3 9 3 1 7 27 
Total 46 7 67 27 13 65 225 
 
 
Tabelul 2.2. 
 

Nr. articole pe 
ziare şi săptămâni 

1-
7. 
03 

8-
14. 
03 

15-
21. 
03 

22-
28. 
03 

29-
31. 
03 

1-
4. 
04 

5-
11. 
04 

12-
18. 
04 

19-
25. 
04 

26-
30. 
04 

1-
2. 
05 

3-
9. 
05 

10-
16. 
05 

17-
23. 
05 

24-
30. 
05 

31. 
05 

România Liberă 2 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4 3 0 
Evenimentul Zilei 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
Libertatea 3 3 3 3 1 0 2 1 3 2 0 2 2 2 4 0 
Jurnalul Naţional 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Naţional 2 3 1 2 1 0 1 5 5 4 0 3 3 1 2 2 
Adevărul 8 2 3 4 2 0 2 5 2 0 0 4 2 2 4 0 
Total 19 12 7 12 6 1 5 12 11 6 1 11 7 10 13 2 
 
 

Nr. articole pe 
ziare şi săptămâni 

1-
6. 
06 

7-
13. 
06 

14-
20. 
06 

21-
27. 
06 

28-
30. 
06 

1-
4. 
07 

5-
11. 
07 

12-
18. 
07 

19-
25. 
07 

26-
31. 
07 

1. 
08 

2-
8. 
08 

9-
15. 
08 

16-
22. 
08 

23-
29. 
08 

30-
31. 
08 

România Liberă 1 2 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 2 0 
Evenimentul Zilei 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Libertatea 1 2 1 1 2 0 0 1 3 0 0 0 1 3 0 0 
Jurnalul Naţional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 
Naţional 0 4 3 1 3 3 3 1 2 3 0 0 1 1 3 2 
Adevărul 1 1 3 2 2 0 0 0 4 5 0 0 2 0 3 4 
Total 4 10 7 4 8 4 5 2 10 9 0 0 4 5 11 7 
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Tabelul 2.3. 
 
Perioade de timp în care 

nu au apărut articole 
despre violenţa în familie 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total perioade 
(luni)  

Martie       0 
Aprilie       0 
Mai       1 
Iunie       1 
Iulie       2 
August       0 
Total ziare  3   1  4 
 
Tabelul 2.4. 
 

Tipul articolului Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul Rom. 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total 

Ştire fără fotografie 36 3 42 17 8 47 153 
Articol fără 
fotografie 

6 0 15 5 1 15 42 

Reportaj/ anchetă 
fără fotografie 

1 0 6 2 1 0 10 

Reportaj/ anchetă cu 
fotografie 

3 1 1 2 2 0 9 

Articol de fond cu 
fotografie 

0 0 0 1 1 2 4 

Ştire cu fotografie 0 3 1 0 0 0 4 
Articol cu fotografie 0 0 1 0 0 1 2 
Dosar/ sinteze cu 
fotografie 

0 0 1 0 0 0 1 

Editorial 0 0 0 0 0 0 0 
Articol de fond fără 
fotografie 

0 0 0 0 0 0 0 

Dosar/ sinteze fără 
fotografie 

0 0 0 0 0 0 0 

Total 46 7 67 27 13 65 225 
 
Tabelul 2.5. 
 

Dimensiunea medie a 
unui articol (cm2) 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional 

 98.84 143.61 171.87 153.09 146.52 152.53 
 
Tabelul 2.6. 
 
Poziţionarea articolelor 

în pagina de ziar 
Libertatea Jurnalul 

Naţional 
Adevărul Rom. 

Liberă 
Evenim. 

Zilei 
Naţional Total 

Mijloc (în cruce) 34 3 45 12 7 39 140 
Stânga sus 5 1 8 10 3 5 32 
Dreapta jos 3 2 6 2 0 8 21 
Dreapta sus 3 0 5 0 3 5 16 
Stânga jos 1 1 3 3 0 8 16 
Total 46 7 67 27 13 65 225 
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Tabelul 2.7. 
 
Poziţionarea/ vizibilitatea 

articolelor în economia 
ziarului 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul Rom. 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total 

Altele 39 7 53 25 12 63 199 
Prima pagină 0 0 10 0 1 1 12 
Articol cu lead şi sub-lead 6 0 1 0 0 0 7 
Ultima pagină 0 0 2 2 0 0 4 
Menţionat în "sumarul" 
ziarului 

1 0 1 0 0 1 3 

Total 46 7 67 27 13 65 225 
 
Tabelul 2.8. 
 

Aşezarea în pagina: Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total 

Actualitate/ 
Actualitatea/ Actualităţi 

30  17  2  49 

Eveniment 15   3 6 18 42 
Flagrant   35    35 
La zi      34 34 
Ultima oră    10   10 
Societate   4 5   9 
Observator  6     6 
Se întâmpla în România      6 6 
Investigaţii    5 1  6 
Cotidian/ Cotidiene    2 3  5 
Fapt divers      5 5 
Politică 1     1 2 
Scrisori/ Nedreptăţi  1     1 
Infracţiuni    1   1 
Bucureşti    1   1 
Total 46 7 56 27 12 64 212 
 
Tabelul 2.9. 
 
Importanţa "violenţei 
domestice" în cadrul 

articolului 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total 

"Violenţa în familie" 
este tema centrală a 
articolului 

41 5 61 21 10 51 189 

"Violenţa în familie" 
nu este tema centrală a 
articolului 

5 2 6 6 3 14 36 

Total 46 7 67 27 13 65 225 
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Capitolul 3. Conţinutul mediatizării - descrierea actelor de violenţă în familie în 
presa scrisă din România 
 
Tabelul 3.1. 
 

Tipuri de violenţă Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total 

Violenţă fizică – comisă 32 7 91 18 9 55 212 
Violenţă psihologică 8 0 18 9 3 6 44 
Violenţă sexuală – comisă 4 0 6 3 2 8 23 
Violenţă economică – 
comisă 

3 0 8 3 0 3 17 

Violenţă socială comisă 1 0 8 1 1 4 15 
Violenţă fizică – tentativă 2 1 4 5 1 0 13 
Violenţă sexuală - 
tentativă 

0 0 7 0 0 0 7 

Total 50 8 142 39 16 76 331 
 
Tabelul 3.2. 
 
Forme de manifestare 

a violenţei 
Libertatea Jurnalul 

Naţional 
Adevărul România 

Liberă 
Evenim. 

Zilei 
Naţional Total 

Bătaia - cu palma, 
pumnii sau picioarul 

18 2 46 10 5 32 113 

Omor premeditat 7 6 17 12 2 15 59 
Rănirea cu o armă sau 
un alt obiect a victimei 

11  24 3  20 58 

Omor accidental/ prin 
imprudenţă 

16 1 23 2 3 13 58 

Insulta/ injuria/ cearta 6  13 5 1 12 37 
Întreţinerea cu forţa de 
relaţii sexuale cu 
victima (violul) 

4  5 3 2 10 24 

Ameninţarea cu bătaia/ 
ameninţări în general 

 1 14 1 1  17 

Aruncarea sau trântirea 
de perete sau podea a 
victimei 

5  6    11 

Ameninţarea cu 
moartea 

  8  1 2 11 

Interdicţia de a iesi din 
casă/ Sechestrare 

1  3 2  4 10 

Obligaţia de a face 
lucruri umilitoare 

1  4 1 1 1 8 

Strangularea 2  3   3 8 
Umilirea frecventă 1  4   2 7 
Distrugerea sau luarea 
lucrurilor de valoare 
pentru victimă 

2  1 1  1 5 

Izgonirea de la 
domiciliu 

     3 3 
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Controlul exagerat 
asupra vieţii de zi cu zi 

  1   1 2 

Formularea de acuze 
legate de infidelitate 
fără motiv 

  2    2 

Împiedicarea victimei 
de a merge la locul de 
muncă 

  2    2 

Obligarea victimei de a 
vizualiza materiale 
pornografice, obscene 
etc. 

  2    2 

Interdicţia de a vorbi cu 
alte persoane 

  1    1 

A lua de la victimă toţi 
banii pe care îi are fără 
acordul acesteia 

  1    1 

Distrugerea bunurilor 
personale ale victimei 

 1     1 

Interdicţia ca victima să 
aibă bani personali 

  1    1 

Abandonul 1      1 
Vinderea copilului    1   1 
Interdicţia de a merge la 
şcoală 

    1  1 

Incendierea   1    1 
Tentativa de otrăvire   1    1 
Supunerea la 
perversiuni sexuale 

  1    1 

Şantaj/ ameninţare cu 
despărţirea 

      0 

Folosirea unui limbaj 
obscen 

      0 

Total 75 3 184 41 17 119 447 
 
Tabelul 3.3. 
 

Locul desfăşurării 
actelor de violenţă 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenim 
Zilei 

Naţional Total 

Locuinţa comună/ 
proprie (a soţilor) 

22 2 62 18 4 18 126 

Locaţie neprecizată 12 3 19 4 4 27 69 
Locuinţa victimei 8 3 18 5 4 11 49 
Alte spaţii publice 4  6 3 1 4 18 
Locuinţa prietenilor/ 
altor persoane cunoscute 

  1   4 5 

Spaţii publice 
instituţionalizate 

1   1  2 4 

Locuinţa agresorului   1    1 
La locul de muncă       0 

Total 47 8 107 31 13 66 272 
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Tabelul 3.4. 
 

Circumstanţele/ 
Mobilul declanşării 
actelor de violenţă 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total 

Neprecizat 8 4 47 12 5 19 95 
Alcoolismul 14 2 22 5 2 23 68 
Agresivitatea verbală/ 
altercaţia/ cearta 

8  17 1 2 19 47 

Boala psihică 3  4 4 1 6 18 
Gelozia 2 1 8 3  2 16 
Sărăcia/ Lipsa banilor 2  4 1 2 3 12 
Violenţa fizică repetată 
anterioară 

2  2   7 11 

Adulterul 2     7 9 
Nerespectarea unor 
obligaţii juridice 

1  3 2  3 9 

Nerespectarea 
obligaţiilor moral-
sociale 

3  2  1 2 8 

Abuzul fizic asupra 
copiilor 

1 1 1   4 7 

Alta 2  3  1 1 7 
Abuzul sexual asupra 
copiilor 

1     5 6 

Frica de puşcărie a 
agresorului 

  6    6 

Şomajul/ pierderea 
locului de muncă 

1  1 1   3 

Abuzul psihic asupra 
copiilor 

     2 2 

Joaca/ gluma 2      2 
Fanatismul religios      2 2 
Distrugerea bunurilor 
victimei 

     1 1 

Pierderea unui meci de 
către echipa favorită 

   1   1 

Antecedentele penale      1 1 
Răzbunarea       0 
Drogurile       0 
Abuzul sexual       0 
Însuşirea unui model 
negativ în copilarie 

      0 

Total 52 4 73 18 9 107 331 
 
Tabelul 3.5. 
 

Mediul de 
rezidenţă 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenimentul 
Zilei 

Naţional Total 

Rural 22 2 52 10 6 37 129 
Urban 22 2 41 15 5 28 113 
Neprecizat 2 4 5 2 2 1 16 
Total 46 8 98 27 13 66 258 
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Tabelul 3.6. 
 
Prezenţa copiilor în familia 
unde a avut loc actul violent 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Ev. 
Zilei 

Naţional Total 

Familia are copii 26 7 49 21 12 40 155 
Familia nu are copii 1  12    13 
Nu este precizat dacă familia 
are copii 

19 1 19 6 1 25 71 

Total 46 8 80 27 13 65 239 
 
Tabelul 3.7.1. 
 
Numărul de agresori 

prezenţi în articol 
Libertatea Jurnalul 

Naţional 
Adevărul România 

Liberă 
Evenim. 

Zilei 
Naţional Total 

Un singur agresor 42 5 100 21 12 55 235 
Mai mulţi agresori 3 2 7 4 1 12 29 
Nu este precizat 1 1 4 2  1 9 
Total 46 8 111 27 13 68 273 
 
Tabelul 3.7.2. 
 
Numărul de victime 
prezente în articol 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total 

O singură victimă 39 8 77 22 11 52 209 
Mai multe victime 7  30 4 2 16 59 
Nu este precizat   4 1   5 
Total 46 8 111 27 13 68 273 
 
Tabelul 3.8. 
 
Statutul autorului/ 
autorilor actelor 

violente 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total 

Vinovat 4 1 7 12 3 49 76 
Suspect stabilit de 
poliţie/ alte organe de 
anchetă 

19 5 36 4 4 5 73 

Suspect stabilit de 
jurnalist 

3 0 1 3 2 5 14 

Suspect stabilit - 
neprecizat de cine 

5 0 4 0 0 2 11 

Neprecizat 2 0 4 1 0 1 8 
Total 33 6 52 20 9 62 182 
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Capitolul 4. Conţinutul mediatizării - descrierea persoanelor implicate în actele de 
violenţă în familie 
 
Tabelul 4.1.  
 
Ţinta actelor 
de violenţă 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenimentul 
Zilei 

Naţional Total 

Soţia  15 3 35 10 2 20 85 
Concubina 5  5 2  4 16 
Soţul 5 1 9 1 2 4 22 
Concubinul    1  1 2 
Copilul 9 4 53 7 10 19 102 
Tata 4  4 3 1 8 20 
Mama 6  7 2 1 7 23 
Soacra 1  1   1 3 
Socrul   1    1 
Ginerele         
Nora        
Fratele/fraţii 2 1 2 2  1 8 
Sora/surorile      1 1 
Alte rude 6  3 4  8 21 
Total 53 9 120 32 16 74 304 
 
Tabelul 4.2.  
 

Caracterizarea 
victimei 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenimentul 
Zilei 

Naţional Total 

Caracterizare fizică 34 5 69 24 13 51 196 
Caracterizare 
psihologică 

2 1 9 1  5 18 

Caracterizare socio-
morală 

14 2 20 8 2 18 64 

Caracterizare etnică    2   2 
Caracterizare religioasă        
Absenţa oricărei 
caracterizări 

5 1 2 6 3 10 27 

Total 55 9 100 41 18 84 307 
 
Tabelul 4.3.  
 

Caracterizarea 
agresorului 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenimentul 
Zilei 

Naţional Total 

Caracterizare fizică 23 4 47 17 8 43 142 
Caracterizare 
psihologică 

8 1 30 7 1 7 54 

Caracterizarea socio-
morală 

19 6 47 17 5 47 141 

Caracterizare etnică    1 1  2 
Caracterizare religioasă   1 1  2 4 
Absenţa oricărei 
caracterizări 

6 2 5 2 3 2 20 

Total 56 13 130 45 18 101 363 
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Tabelul 4.4.  
 

Genul victimei şi al 
agresorului 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenimentul 
Zilei 

Naţional Total 

Da 50 9 120 31 15 105 300 Genul victimei 
este precizat Nu 1   1 1  3 

Da 46 8 83 27 14 72 250 Genul agresorului 
este precizat Nu  2     2 

Total 97 19 203 59 30 177 555 
 
Tabelul 4.5.  
 

Genul exact al victimei şi 
al agresorului 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total 

Feminin 35 4 79 20 8 45 191 Genul victimei 
este  Masculin 15 5 41 11 7 30 109 

Feminin 13 3 21 5 5 15 62 Genul 
agresorului este  Masculin 33 5 62 22 9 57 188 
Total 96 17 203 58 29 147 550 

 
Tabelul 4.6.  
 

Vârsta victimei şi a 
agresorului 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenimentul 
Zilei 

Naţional Total 

Da 35 6 55 23 15 54 188 Vârsta victimei 
este precizată Nu 16 3 65 9 1 21 115 

Da 23 3 38 15 6 46 131 Vârsta agresorului 
este precizată Nu 23 7 45 12 8 26 121 
Total 97 19 203 59 30 147 555 

 
Tabelul 4.7.  
 

Vârsta exactă în ani a 
victimei şi a agresorului 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total 

0-5 ani 4 3 11 5 4 11 38 
6-9 ani   3   2 5 
10-14 ani 1  4 2 5 2 14 
15-19 ani 4  6 3 1 2 16 
20-24 ani  1  2   1 4 
25-30 ani 3  2 2  3 10 
31-35 ani 4  3 3  5 16 
36-40 ani 4  5  1 6 18 
41-45 ani 2  5  1 7 17 
46-50 ani 2  3 2   7 
51-55 ani 1  2 2 1 3 9 
55-60 ani 1  3 2 2 2 10 
61-65 ani 2  1   3 6 
66-70 ani 2  1   3 6 
71-75 ani 2     1 3 
76-80 ani 1  3   2 6 
Peste 80 ani 1     1 2 

Vârsta 
victimei 
este de: 

Neprecizata 16 3 65 9 1 21 115 
Vârsta 6-9 ani   1    1 
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10-14 ani   2   1 3 
15-19 ani 2   1  1 4 
20-24 ani    2 1 1 3 7 
25-30 ani 5  8 4 2 9 29 
31-35 ani 5 1 4 3 1 5 19 
36-40 ani 1 1 4 3 1 5 13 
41-45 ani 5  6  1 9 22 
46-50 ani 4 1 5 1  7 17 
51-55 ani 1  3 1  1 6 
55-60 ani   1 1  1 3 
61-65 ani   2 1  2 5 
66-70 ani        
71-75 ani      1 1 
76-80 ani      1 1 
Peste 80 ani        

agreso-
rului 
este de:  

Neprecizată 23 7 45 12 8 26 121 
Total 97 19 202 59 30 147 554 

 
Tabelul 4.8.  
 

Ocupaţia victimei şi a 
agresorului 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total 

Da 9 3 7 4 3 9 35 
Nu 38 2 102 23 9 53 227 

Ocupaţia 
victimei este 
precizată Nu e cazul 4 4 11 5 4 13 41 

Da 5 3 11 6 1 9 35 
Nu 41 7 72 21 13 63 217 

Ocupaţia 
agresorului 
este precizată Nu e cazul        
Total 97 19 203 59 30 147 555 

 
Tabelul 4.9.  
 

Ocupaţia exactă a victimei şi a 
agresorului 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul Rom. 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total 

Elev 1  2 1 3 1 8 
Student        
Casnic(ă)        
Şomer      2 2 
Pensionar 2 1    1 4 
Persoană în 
incapacitate de muncă 

 1 1    2 

Agricultor        
Meşteşugar        
Mecanic        
Muncitor calificat        
Muncitor necalificat în 
sectoarele neagricle 

3     1 4 

Lucrător în servicii şi 
comeţ 

1 2 2 1  1 7 

Funcţionar în 
administraţie 

   1   1 

Tehnician sau maistru        

Ocupaţia 
victimei 
este: 

Ocupaţie intelectuală 2     2 4 
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Conducător de unitate, 
patron 

  1   1 2 

Cadru militar    1   1 
Nu e cazul 4 4 11 5 4 13 41 
Neprecizat 38 2 102 23 9 53 227 
Elev   1 1   2 
Student        
Casnic(ă)     1  1 
Şomer 1  4 3  5 13 
Pensionar        
Persoană în 
incapacitate de muncă 

       

Agricultor      1 1 
Meşteşugar        
Mecanic    1   1 
Muncitor calificat        
Muncitor necalificat în 
sectoarele neagricle 

  1    1 

Lucrător în servicii şi 
comeţ 

  3    3 

Funcţionar în 
administraţie 

 2 2 1  2 7 

Tehnician sau maistru        
Ocupaţie intelectuală 2 1    1 4 
Conducător de unitate, 
patron 

1      1 

Cadru militar        
Alta-Asistent maternal 1       

Ocupaţia 
agresoru-
lui este:  

Neprecizat 41 7 72 21 13 63 217 
Total 97 19 203 59 30 147 555 

 
Tabelul 4.10.  
 

Nivelul de instruire al victimei 
şi al agresorului 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul Rom. 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total 

Da   3 1 2 1 7 
Nu 47 5 106 26 10 61 255 

Nivelul de instruire 
al victimei este 
precizat Nu e cazul 4 4 11 5 4 13 41 

Da 1  2 1 1  5 
Nu 45 10 81 26 13 72 247 

Nivelul de instruire 
al agresorului este 
precizat Nu e cazul        
Total 97 19 203 59 30 147 555 

 
Tabelul 4.11.  
 

Nivelul exact de instruire al victimei 
şi al agresorului 

Libertatea Jurn. 
Naţ. 

Adevărul Rom. 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total 

Fără şcoală   1    1 
Şcoală primară (1-4 clase)   1 1 2  4 
Şcoală gimnazială (5-8 
clase) 

  1    1 

Nivelul 
de 
instruire 
al 
victimei 
este: 

Şcoală 
profesională/ucenici sau 
complementar 
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Treapta I de liceu (9-10 
clase) 

     1 1 

Liceu (9-12 clase)        
Şcoală post-liceală sau 
tehnică de maiştri 

       

Universitar de scurtă 
durată/colegiu 

       

Universitar de lungă 
durată 

       

Studii post-universitare        
Nu e cazul 4 4 11 5 4 13 41 
Neprecizat  47 5 106 26 10 61 255 
Fără şcoală        
Şcoală primară (1-4 clase)        
Şcoală gimnazială (5-8 
clase) 

  2 1   3 

Şcoală 
profesională/ucenici sau 
complementar 

       

Treapta I de liceu (9-10 
clase) 

       

Liceu (9-12 clase)        
Şcoală post-liceală sau 
tehnică de maiştri 

       

Universitar de scurtă 
durată/colegiu 

       

Universitar de lungă 
durată 

    1  1 

Studii post-universitare 1      1 
Fără şcoală        
Nu este cazul        

Nivelul 
de 
instruire 
al 
agresoru-
lui este: 

Neprecizat  45 9 81 26 13 72 246 
Total 97 18 203 59 30 147 554 

 
 
 
 
 
 
 
Capitolul 5. Elemente de mediatizare a aspectelor legale/ juridice şi de sancţionare 
a actelor de violenţă în familie 

 
Tabelul 5.1.  

 
Identitatea iniţiatorului 
acţiunii de sancţionare a 

actelor de violenţă comise 
(cel care denunţă cazul) 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul Rom. 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total 

Victima (denunţ) 6 1 10 3 1 11 32 
Alte persoane din anturaj 
(vecini, prieteni etc) 

2  11 5  20 38 

Jurnaliştii/ Mass media   1  1 1 3 
Poliţia şi alte organe/ instituţii 2 4  12 5 2 25 
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Instituţiile statului implicate în 
ocrotirea minorilor şi femeilor 

1  3 1 2 1 8 

Auto-denunţul agresorului 3  5   3 11 
ONG-uri        
Nici una din cele anterioare, 
alta 

1  4 1  3 9 

Neprecizat 31 3 33 4 3 27 101 
Total 46 8 67 26 13 68 228 

 
Tabelul 5.2.  
 

Statutul legal al actelor de 
violenţă comise / Severitatea 
consecinţelor pentru agresor 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total 

Act reclamat de victimă  1 1 1 1 9 13 
Act reclamat de alte persoane 
(anturaj, vecini etc) 

  1 6 1 6 14 

Act anchetat de media 2  2 1 1 9 15 
Act anchetat de poliţie şi alte 
organe/ instituţii 

31 6 86 18 9 23 173 

Act aflat sub urmărire penală 2  38 3  13 56 
Sub urmărire/ Condamnare 
judecătorească 

  1    1 

Caz judecat/ În care s-a dat 
verdictul/ În care s-a dat 
hotărârea judecătorească/ 
Dosar soluţionat 

1 1 3 1  3 9 

Victima a avut nevoie de un 
număr de zile de îngrijire 
medicală/ a fost spitalizată un 
număr de zile 

  3 3 2 10 18 

Nici una din cele anterioare, 
alta 

  1 1   2 

Neprecizat  14 1 1  3 2 21 
Total 50 9 137 34 17 75 322 

 
Tabelul 5.3.  
 

Mediatizarea legislaţiei de 
prevenire sau combatere a 

violenţei în familie 

Libertatea Jurn. 
Naţ. 

Adevărul Rom. 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total 

Articolul nu face referire la 
legislaţia existentă 

44 7 61 27 13 62 213 

Articolul face referire la legislaţia 
existentă dar nu face recomandări  

1  4   3 8 

Articolul face referire la legislaţia 
existentă şi face recomandări 

1  3    4 

Total 46 7 67 27 13 65 225 
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Capitolul 6. Elemente de mediatizare a împrejurărilor în care s-au produs actele de 
violenţă în familie 

 
Tabelul 6.1. 

 
Mediatizarea 

circumstanţelor 
actelor violente 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total 

Act violent cu martori 1  11 7  8 27 
Act violent fără martori 2 2 15 9 3 3 34 
Neprecizat 43 5 41 11 10 54 164 
Total 46 7 67 27 13 65 225 

 
Tabelul 6.2. 

 
Mediatizarea 

identităţii martorului 
la actul violent  

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total 

Soţia     1  1 2 
Concubina        
Soţul      1 1 
Concubinul        
Copilul/copii 
minor/minori 

  1 2  1 4 

Copilul/copii 
major/majori 

  1   2 3 

Tata   2    2 
Mama   4    4 
Soacra      1 1 
Socrul        
Ginerele         
Nora        
Fratele/fraţii 1  1    2 
Sora/surorile   2   1 2 
Rudele        
Vecinii    1  1 3 
Prientenii    1   1 
Necunoscuţii    2   2 
Altă situaţie        
Total 1  11 7 1 8 27 

 
Tabelul 6.3.  

 
Precizarea faptului dacă au 
intervenit sau nu copiii în 

actul violent 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul Rom. 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total 

Copiii minori au intervenit în 
actul de violenţă domestică 

 4  4 4 12 24 

Copiii majori au intervenit în 
actul de violenţă domestică 

  1 1  8 10 
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Copiii minori nu au intervenit 
în actul de violenţă domestică 

  1 5  1 7 

Copiii majori nu au intervenit 
în actul de violenţă domestică 

  1 1   2 

Nu este precizat 30 2 34 11 7 30 114 
Nu este cazul 16 1 31 5 4 16 73 
Total 46 7 68 27 15 67 230 

 
Tabelul 6.4.  
 

Existenţa actelor sau 
tentativelor de suicid 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total 

Tentativa 2    1  3 
Sinucidere 2  2 1   5 

Victima  

Nu este cazul 49 5 119 31 15 74 293 
Tentativa    3 1  1 5 
Sinucidere    1 1  6 8 

Agresorul  

Nu este cazul 46 8 79 24 14 66 237 
Total 99 13 204 58 30 147 551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capitolul 7. Aspecte ale practicii jurnalistice 

 
Tabelul 7.1.  
 

Identitatea jurnalistului care 
semnează articolul despre 

violenţa în familie 

Libertatea Jurn. 
Naţ. 

Adevărul Rom. 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total 

Feminin 7 1 7 5 2 14 36 Cu 
numele 
întreg 

Masculin 4 3 25 13 2 27 74 
Un singur 
jurnalist 
semnează 
articolul Cu 

iniţiale 
Neprecizat 
 

  15 8 5 21 50 

Feminin  1   1  2 Cu 
numele 
întreg 

Masculin  1   1  2 
Mai mulţi 
jurnalişti 
semnează 
articolul Cu 

iniţiale 
Neprecizat       1 

Nu este precizată identitatea  
jurnalistului/ jurnaliştilor 

35  18 1 2 1 61 

Ştirea este semnată de o agenţie de 
presă (Mediafax, Rompres etc.) 

  2   2 4 

Total 46 7 67 27 13 65 225 
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Tabelul 7.2.  
 

Tipul sursei ştirii 
despre actul violent  

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total 

Ştirea este preluată de 
la agenţia de ştiri 

3  3 6 1 15 28 

Ştirea este preluată 
din altă sursă 

4 1 10 3 4 4 26 

Ştirea nu are o sursă 
identificată  

39 6 54 18 8 46 171 

Total 46 7 67 27 13 65 225 
 
Tabelul 7.3.  
 

Nominalizarea 
victimei  

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenimentul 
Zilei 

Naţional Total 

Victima este 
nominalizată 

28 7 54 21 12 55 177 

Victima nu este 
nominalizată 

23 1 66 11 4 20 125 

Total 51 8 120 32 16 75 302 
 
Tabelul 7.4.  
 

Tipuri de 
nominalizare a 

victimei 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total 

Nume întreg 20 7 39 19 10 36 131 
Iniţiale (inclusiv - 
exemplu Maria P.) 

8  13 2 2 19 44 

Pseudonim   2    2 
Total 28 7 54 21 12 55 177 

 
Tabelul 7.5. - Locul geografic al comiterii actelor de violenţă în familie 
 

Judeţul Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenimentul 
Zilei 

Naţional Total 

Timiş   3 3 1  7 
Maramureş     1  1 
Vâlcea 1  4    5 
Nivel naţional   1    1 
Suceava 2  1   5 8 
Vaslui 2 1 1    4 
Bucureşti 7 2 9 5 2 12 37 
Galaţi 1 1 3  1 4 10 
Constanţa 2  1   1 4 
Sibiu 6  2    8 
Teleorman 1     1 2 
Brăila 1  1   1 3 
Dâmboviţa 2  2    4 
Dolj 3  5 1 1 1 11 
Braşov 3  8 4 1 4 20 
Iaşi 2  2 5  7 16 
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Vrancea 2   1  7 10 
Cluj   2 1  1 4 
Covasna     1  1 
Neamţ   5 2 1 5 13 
Giurgiu 1 1     2 
Harghita 1  2    3 
Sălaj 1  1   1 3 
Neprecizat 1    1  2 
Hunedoara 1  2   1 4 
Bacău 1  2 1  6 10 
Buzău 1   1  4 6 
Arad     1 1 2 
Gorj  3 2 1 1  7 
Călăraşi 1  2    3 
Argeş 1   1   2 
Prahova   2  1 2 5 
Mureş   1    1 
Ilfov    1   1 
Olt 1      1 
Total 45 7 67 27 13 64 225 

 
Tabelul 7.6.  

 
Tonalitatea jurnalistului 

(accentul este pus pe 
victimă sau pe agresor?) 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul Rom. 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total 

Caracterizează victima 6 5 11 21 6 24 73 
Caracterizează agresorul 10 3 32 18 9 42 114 
Nu caracterizează victima 47 1 109 10 10 58 235 
Nu caracterizează agresorul 36 5 51 7 5 31 135 
Caracterizează alte persoane    1 1 1 3 
Total 99 14 203 57 31 156 560 

 
Tabelul 7.7.  
 

Stilul de mediatizare Libertatea Jurn. 
Naţ. 

Adevărul Rom. 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total 

Jurnalistul descrie cazul, fără 
a-l evalua/ fără descrieri 

39 6 45 9 9 47 155 

Jurnalistul descrie şi evaluează 
cazul în egală măsură/ 
Descrieri şi evaluări 

6  17 18 4 18 63 

Jurnalistul mai mult evaluează 
decât descrie/ Comentarii/ 
Evaluări/ Folosirea cazului 
doar ca pretext 

1 1 5    7 

Total 46 7 67 27 13 65 225 
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Tabelul 7.8.  
 

Atitudinea dominantă a 
jurnalistului aşa cum 

apare ea din text  

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total 

Condamnă/ Sancţionează 
actul de violenţă 

4  11 14 2 10 41 

Recomandă soluţii în 
cazul unui act de violenţă 

       

Identifică existenţa unei 
probleme sociale în cazul 
manifestării unui act de 
violenţă 

1 1 4 1 2 8 17 

Mirare/ Supoare 2  5    7 
Total 7 1 20 15 4 18 65 

 
Tabelul 7.9.  
 

Descrierea de către 
jurnalist a actului de 

violenţă 

Libertatea Jurnalul 
Naţional 

Adevărul România 
Liberă 

Evenim. 
Zilei 

Naţional Total 

Descriere sumară 39 5 18 4 5 44 115 
Descriere  detaliată 6  44 23 7 20 100 
Descriere însoţită de 
fotografii 

1 2 4 2 1  10 

Total 47 7 66 29 13 64 225 
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Anexa IV 
 

Analiza calitativă a titlurilor de articole 
 
 

Luna Ziarul/Titlul 
de presă 

Ziua Titlul articolului Titlul paginii Poziţionarea 
articolului în 

pagină 
Marţi, 
6.04 

Potrivit unui studiu efectuat la 
nivel naţional, Peste 800.000 de 
românce – victime ale violenţei 
în familie 

“Actualitate” Stânga sus 

Vineri, 9. 
04 

Cu mesaje pe telefonul mobil, 
Un elev de 14 ani şi-a 
ameninţat fratele şi mama, 
cerându-le taxă de protecţie 

“Flagrant” Mijloc 
stânga 

Marţi, 
13.04 

În Vinerea Mare, O ieşeancă- 
găsită arzând ca o torţă, în 
curtea casei sale, 

“Actualitate” Dreapta jos 

Marţi, 
13.04. 

Minor opărit cu ulei încins de 
mama alcoolică, 

“Flagrant” Mijloc, 
dreapta 

Miercuri 
14. 04. 

Un tânăr beat şi-a omorât tatăl “Flagrant” Mijloc, 
dreapta 

Joi 15.04. Un bucureştean şi-a bătut 
nevasta cu ciocanul în cap 

“Flagrant” Dreapta jos 

Vineri16. 
04. 

Pedepsirea fizică a copiilor, 
interzisă prin lege 

“Actualitate” Dreapta, sus 

Marţi 20. 
04. 

După ce şi-a ucis soţia, un 
sucevean s-a spânzurat în 
adăpostul animalelor 

“Flagrant” Mijloc 

Adevărul 

Marţi 
20.04. 

Cadavru în putrefacţie, 
descoperit sub patul victimei 

“Flagrant” Mijloc 

Luni 5.04. A ajuns la spital cu un cuţit 
înfipt de soţ în spate 

“Actualitate” Mijloc, 
stânga 

Vineri 
9.04. 

O femeie din 13 este agresată 
frecvent 

“Actualitate” Mijloc, sus 

Joi 15.04 Omorât de nevastă “Actualitate” Mijloc 
Marţi 
20.04 Şi-a ucis concubina şi a ascuns-

o sub pat 

“Actualitate” Mijloc 

Miercuri 
21.04. 

Bătrână bătută de fiul ei pentru 
testament 

“Actualitate” Mijloc 

Joi 22.04. Şi-a ucis nevasta încercând să 
o trezească din beţie 

“Actualitate” Mijloc 

Marţi 
27.04. 

Gelos, şi-a ucis fratele în faţa 
cârciumii 

“Actualitate” Mijloc 

Libertatea 

Miercuri 
28.04. 

Băieţel internat după bătaia 
tatălui 

“Actualitate” Mijloc 

Joi, 8.04 Bărbat din Oneşti arestat după 
ce şi-a violat fiica de 13 ani 

“La zi” Mijloc-jos 

Marţi, 
13.04 

Şi-a înjunghiat iubitul cu un 
ciob de sticlă 

“La zi” Mijloc-
dreapta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprilie 

Naţional 

Miercuri, 
14.04 

Şi-a bătut nevasta cu ciocanul “Eveniment” Stânga-jos 
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Miercuri, 
14.04 

Prunc mort, aruncat în 
grădina unui gălăţean 

“La zi” Mijloc-jos 

Vineri, 
16.04 

Atenţie părinţi: potrivit unei 
legi adoptate de Senat, părinţii 
nu au voie să-şi bată copiii 

Pagina 1 Mijloc-jos 

Sâmbătă, 
17.04 

Torturat de părinţi “Se întâmplă 
în România” 

Mijloc-
stânga 

Luni, 
19.04 

Un bărbat s-a spânzurat, 
după ce şi-a bătut soţia 

“La zi” Mijloc 

Marţi, 
20.04 

Tragedie la Suceava “La zi” Mijloc-jos 

Miercuri, 
21.04 

Fosta menajeră a lui Ceauşescu 
şi-a reclamat soţul că a forţat-o 
să facă sex + subtitlu: 
Căsătoriţi de 28 de ani 

“Eveniment” Dreapta-sus 

Joi, 22.04 Primul român condamnat ca şi-
a violat nevasta cere dreptate 
la CEDO 

“La zi” Mijloc 

Joi, 22.04 Femeie beată, ucisă în văzul 
satului 

“La zi” Dreapta-sus 

Luni, 
26.04 

Rădăuţean arestat pentru viol 
şi incest 

“La zi” Mijloc-
dreapta 

Marţi, 
27.04 

Bărbat sechestrat în bar de 
copiii lui, supăraţi că are o 
amantă 

“La zi” Mijloc-
dreapta 

Joi, 29.04 Ieşenii care şi-au sechestrat 
tatăl, audiaţi de poliţie 

“La zi” Stânga-sus 

Vineri, 
30.04 

Şi-a violat mama vitregă, cum 
a ieşit din închisoare 

“La zi” Mijloc-
dreapta 

Marţi-
04.05 

Un bistriţean şi-a violat soacra „Flagrant” Mijloc 

Miercuri-
05.05 

Bărbat din Prahova arestat 
pentru violarea propriei fiice 

„Flagrant” Stânga sus 

Joi-06.05 Creştinul democratul Vasile 
Botomei, candidatul ţărănist la 
Primăria Bacăului, şi-a snopit 
în bătaie nevasta 

„Actualitate” Mijloc 

Marţi-
11.05 

Cadavrul unei femei dispărut în 
urmă cu 10 ani – găsit îngropat 
în curtea locuinţei 

„Societate” Mijloc 

Marţi-
11.05 

O familie «de împrumut» ţine, 
ilegal, de 9 ani o fetiţă 

„Flagrant” Mijloc 

Marţi-
18.05 

Un tânăr din Călimăneşti – 
Vrancea – arestat pentru 
uciderea soţiei 

„Flagrant” Mijloc 

Miercuri-
19.05 

Copil de 3 ani –sechestrat şi 
legat de pat cu o funie de 
proprii părinţi 

„Societate” Mijloc 

Luni-
24.05. 

La Braşov: Week-end cu 
tâlhării, tentative de omor şi 
accidente mortale 

„Actualitate” Mijloc 

Adevărul 

Joi-27.05 Braşov: Fetiţă de 6 ani –violată 
zile în şir de concubinul mamei 

„Flagrant” Mijloc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libertatea Joi-06.05 Candidatul PNTCD la Bacău 
şi-a snopit familia în bătaie 

„Politica” Mijloc 
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Duminică
-09.05 

S-a aruncat de la etaj de frica 
soţului 

„Eveniment” Mijloc 

Marţi-
11.05 

O gravidă a înghiţit pastile 
pentru că a bătut-o bunica 

„Eveniment” Mijloc 

Sâmbătă-
15.05 

După divorţ, şi-a înjunghiat 
fostul soţ 

„Eveniment” Mijloc 

Marţi-
18.05 

A dat foc şurii pentru că nu a 
primit banii de spectacol 

„Actualitate” Mijloc 

Miercuri-
18.05 

Mi-a tras două palme de am 
văzut stele verzi 

„Actualitate” Dreapta sus 

Duminică
-23.05 

O gravidă a vrut să se sinucidă „Actualitate” Mijloc 

Duminică
-23.05 

Omorâtă din bătaie „Actualitate” Mijloc 

Miercuri-
05.05 

 

Bătăi ca-n filme pentru pământ 
(titlu) 
La Ciofliceni, lăcomia 
transformă oamenii în fiare 
(subtitlu) 

„Investigaţii” Mijloc 

Luni-
17.05 

O femeie din Braşov îşi 
înjunghie cu regularitate soţul 

„Investigaţii” Mijloc 

Miercuri-
19.05 

Un copil de trei ani, bătut şi 
sechestrat de proprii părinţi 

“Societate” Stânga sus 

Miercuri-
19.05 

Reţea de prostituţie infantilă 
condusă de români, anihilată la 
Milano 

“Infracţiuni” Stânga sus 

Vineri-
21.05 

Ucisă cu bestialitate sub ochii 
celor trei copii, toţi minori 

“Ultima oră” Stânga sus 

Luni-
24.05 

Fiul şi-a înjunghiat tatăl “Ultima oră” Stânga jos 

 
Luni-
24.05 

Trafic fără perdea (titlu) 
Copil vândut cu 10 milioane de 
lei chiar de propriul frate în 
timpul vizitei lui Jonathan 
Scheele la Iaşi (subtitlu) 

 
“Societate” 

 
Stânga sus 

România 
Liberă 

 
Vineri-
28.05 

Şi-a ucis femeia în faţa copiilor 
(titlu) 
Asasinul revine întotdeauna la 
locul crimei (subtitlu) 

 
“Ultima oră” 

 
Mijloc 

Duminică
-02.05 

Arestat pentru viol şi incest „Actualitate” Mijloc 

Luni-
03.05 

Prostituţia infantilă din 
România, din nou la CNN 

„Eveniment” Mijloc 

Evenimentul 
Zilei 

Joi-20.05 Fetiţă maltratată de propriul 
tată 

„Eveniment” Dreapta sus 

Luni-
03.05 

Condamnaţi la închisoare 
pentru moartea surorii, doi 
fraţi scapă de pedeapsă 

„La zi” Mijloc 

Luni-
03.05 

CNN Internaţional: Proxeneţii 
români îşi “închiriază” proprii 
copii europenilor 

„La zi” Mijloc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mai 

Naţional 

Joi-06.05 O mână forte pentru urbe. 
Candidatul ţărănist la Primăria 
Bacău şi-a bătut soţia şi copilul 

“Politica” Dreapta jos 
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Luni-
10.05 

Dosarul celui de-al doilea 
divorţ Prigoană-Bahmuţeanu: 
beţii, adulter, bătăi, înjurături 
şi boli sociale 

“Eveniment” Mijloc 
stânga  

Joi-13.05 Poliţişti chemaţi de doi soţi 
care au fost succesiv şi 
reclamanţi, şi victime 

“Se întâmplă 
în România” 

Mijloc 
stânga  

Vineri-
14.05 

Bahmuţeanu acuză: forţată de 
Prigoană să locuiască 
împreună cu secretara acestuia 

“Eveniment” Mijloc 
stânga  

Miercuri-
19.05 

Copil de trei ani sechestrat şi 
legat de pat cu o funie de către 
părinţi 

“Eveniment” Mijloc 
dreapta 

Joi-27.05 Un gălăţean şi-a violat fiica de 
cinci ani 

“La zi” Mijloc jos 

Joi-27.05 Fetiţă de şase ani, violată de 
concubinul mamei ei 

“La zi” Mijloc 
stânga 

Luni-
31.05 

Şi-a violat fiica vitregă “La zi” Stânga sus 

Luni-
31.05 

A murit împins de fratele său în 
faţa maşinii 

“La zi” Mijloc 
dreapta 

Sâmbătă-
05.06 

Mama a fost sfârtecată cu un 
cuţit de bucătărie de tatăl 
alcoolic chiar în faţa fetiţei de 
10 ani (titlu) 
Asasinat bestial lângă Paşcani 
(subtitlu) 

 
„Eveniment” 

 
Mijloc 

Miercuri-
09.06 

Dublă crimă în cartierul 
bucureştean Drumul Taberei 

„Eveniment” Mijloc 

România 
Liberă 

Sâmbătă-
12.06 

Crimă pentru un apartament „Eveniment” Stânga-sus 

Marţi-
01.06 

Lumea copiilor fără ghiozdan 
(titlu) 
Faţa nevăzută a zilei de 1 iunie 
(subtitlu) 

„Eveniment” Stânga sus 

Miercuri-
09.06 

S-au bătut până s-au omorât? „Eveniment” Mijloc 

Evenimentul 
Zilei 

Miercuri-
30.06 

Crimă lângă Balş „Investigaţii” Mijloc 

Luni-
07.06 

Şi-a ucis bunica pentru că a 
refuzat să-i dea pensia 

„La zi” Mijloc 

Miercuri-
09.06 

Dublu asasinat în Drumul 
Taberei – Tânăr suspectat că 
şi-a ucis părinţii în bătaie 

„La zi” Mijloc 

Joi-10.06 Şi-a ucis nepotul, din cauza 
unui câine 

„La zi” Stânga sus 

Joi-10.06 Mandat de arestare pentru 
tânărul suspectat de uciderea 
părinţilor 

„La zi” Mijloc  

Luni-
14.06 

Bebeluş din Adjud, stâlcit în 
bătaie fiindcă plângea 

“Eveniment” Mijloc  

Marţi-
15.06 

Înjunghiat de fratele concubinei “Eveniment” Mijloc 
dreapta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iunie 

Naţional 

Vineri-
18.06 

Bătrână omorâtă în bătaie de 
chiar fiul ei 

“Eveniment” Dreapta jos 
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Miercuri-
23.06 

Doi copii mici bătuţi de tatăl 
lor, în stare gravă la spital 

“La zi” Mijloc  

Luni-
28.06 

Un fost fotbalist şi-a ucis mama 
oarbă, apoi s-a spânzurat 

“Eveniment” Dreapta jos 

Marţi-
29.06 

Un ieşean şi-a aruncat în aer 
bucătăria, fiindcă nu i-a plăcut 
mâncarea nevestei 

“Fapt divers” Dreapta sus 

Miercuri-
30.06 

Necropsia fotbalistului 
focşănean care şi-a ucis mama 
şi apoi s-a spânzurat, ţinută „la 
secret” 

“Eveniment” Mijloc 
stânga 

Joi-03.06 Braşov. Şase copii – terorizaţi 
şi abuzaţi sexual de propriul 
tată 

„Societate” Mijloc 

Miercuri-
09.06 

Doi bucureşteni, soţ şi soţie, 
găsiţi morţi în locuinţa lor din 
cartierul bucureştean Drumul 
Taberei 

„Actualitate” Mijloc 

Miercuri-
16.06 

Doljean ucis de propriul fiu cu 
coadă de sapă 

„Flagrant” Mijloc 

Miercuri-
16.06 

Bătaia părintească nu mai e 
ruptă din rai ci pedepsită de 
lege 

„Flagrant” Dreapta sus 

Vineri-
18.06 

Bucureşteancă ucisă în bătaie 
de propriul fiu 

„Actualitate” Mijloc 

Marţi-
22.06 

Un gălăţean şi-a violat nepoata 
de numai 6 ani  

Prima pagină Mijloc 

Miercuri-
23.06 

Un clujean şi-a bătut măr soţia 
gravidă 

„Actualitate” Dreapta jos 

Marţi-
29.06. 

Fetiţă de aproape trei ani din 
Spanţov-Călăraşi-ucisă în 
bătaie de proprie mamă 

„Flagrant” Stânga sus 

Adevărul 

Miercuri-
30.06 

Un bărbat a reclamat că soţia 
vrea să îl otrăvească cu mercur 

„Flagrant” Mijloc 

Miercuri-
02.06 

Bătrână violetă de propriul fiu „Eveniment” Mijloc 

Miercuri-
09.06 

 Crimă odioasă: părinţi ucişi în 
casă de fiu 

„Eveniment” Mijloc 

Joi-10.06 Fiul spune că l-a ucis doar pe 
unul dintre părinţi  

„Eveniment” Mijloc 

Marţi-
15.06 

Şi-a băgat tatăl în spital „Actualitate” Mijloc 

Vineri-
25.06 

S-a spânzurat din cauza soacrei „Actualitate” Mijloc 

Luni-
12.06 

Şi-a ucis mama şi s-a spânzurat „Actualitate” Mijloc 

Libertatea 

Miercuri-
30.06 

Ucisă de soţ „Actualitate” Mijloc 

 
 
 

Adevărul Marţi – 
20. 07.  

O femeie şi-a omorât soţul cu 
un fier de călcat şi i-a îngropat 
cadavrul 

„Flagrant” Mijloc 
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Miercuri 
–  

21. 07 

Bolnav şi îngrijorat că după 
moartea sa consoarta îşi va 
găsi un alt bărbat. Un 
braşovean şi-a ucis soţia, după 
care s-a spânzurat 

„Flagrant” Dreapta sus 

Vineri – 
23.07. 

Bărbat din Timiş incendiat de 
viitorul ginere 

„Actualitatea
” 

Mijloc 

Vineri – 
23.07 

Dâmboviţean ucis de nevastă 
cu coasa 

„Actualitate” Mijloc 

Luni – 26. 
07 

După ce unicul său fiu a fost 
ucis de soţie şi concubin. O 
mamă disperată cere 
Parchetului redeschiderea 
dosarului   

„Actualitate” Stânga sus 

Miercuri 
– 28.07. 

Cadavrul unui bărbat din 
Prahova – descoperit îngropat 
sub patul din propria locuinţă 

„Flagrant” Mijloc 

Miercuri 
– 28.07 

Tânără de 19 ani –ucisă de 
soţul gelos 

„Flagrant” Mijloc 

Miercuri 
– 28.07 

Braşovean strangulat în somn 
de propria soţie 

„Flagrant” Mijloc 

Joi – 
29.07 

Vâlcea. Un bărbat şi-a omorât 
concubina 

„Flagrant” Mijloc 

Luni – 
12.07. 

După ce i-a retezat degetul, a 
înjunghiat-o 

„Actualitate” Mijloc 

Luni –
19.07. 

Şi-a ucis soţul care-i ceruse o 
partidă de sex 

„Actualitatea
” 

Mijloc 

Miercuri 
– 21.07. 

Şi-a violat bunica de 72 de ani „Eveniment” Mijloc 

Libertatea 

Vineri – 
23.07.  

O pensionară şi-a cosit 
bărbatul  

„Actualitate” Mijloc 

Joi-01.07 Un bănăţean îşi reclamă soţia 
că vrea să-l otrăvească 

„Societate” Mijloc 

Marţi-
06.07 

După ce şi-a sugrumat soţia, a 
încercat să se sinucidă 

„Investigaţii” Dreapta-jos 

Miercuri-
07.07 

Un poliţist de la Aeroportul 
„Henri Coandă” s-a sinucis 

„Bucureşti” Mijloc 

Miercuri-
21.07 

Un bărbat din Braşov şi-a ucis 
soţia şi s-a sinucis 

„Investigaţii” Stânga-sus 

România 
Liberă 

 
Miercuri-

28.07 

Un tânăr şi-a ucis soţia pentru 
că... se spăla şi făcea curăţenie 
în casă (titlu) 
Înnebunit de furia geloziei şi 
influenţat de mama sa (subtitlu) 

 
„Ultima oră” 

 
Mijloc 

Joi-01.07 Şi-a ucis bunica, fiindcă nu i-a 
adus băutura de la pomenile 
din sat 

„La zi” Mijloc 

Sâmbătă-
03.07 

O femeie de 45 de ani, gravidă, 
a fost bătută înainte de nuntă 

„Eveniment” Mijloc 

Sâmbătă-
03.07 

Bătută cu lanţul şi toporul 
pentru că nu a gătit 

„La zi” Mijloc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iulie 

Naţional 

Luni-
05.07 

Şi-a hăcuit nevasta, după ce a 
prins-o în pat cu un vecin 

“Eveniment” Dreapta jos 
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Luni-
05.07 

Vrâncean judecat pentru 
violarea propriei nepoate 
minore 

„La zi” Mijloc  

Joi-08.07 Un bătrân care a făcut 
închisoare pentru crimă şi-a 
ucis nepotul 

“Fapt divers” Mijloc 
stânga  

Miercuri-
14.07 

Focşănean cercetat pentru 
agresarea fiului de nouă luni 

“Eveniment” Stânga jos 

Marţi-
20.07 

Un bătrân din Popeşti-Vrancea 
şi-a ciopârţit nevasta cu 
foarfecele de tăiat via 

“La zi” Mijloc  

 
Miercuri-

21.07 

Şi-a omorât soţia şi apoi s-a 
sinucis, lăsând un bilet 
copiilor: „Am luat-o şi pe 
mama, de teamă că îşi va găsi 
un alt iubit” 

 
“Fapt divers” 

 
Mijloc  

Marţi-
27.07 

Crimă oribilă într-un sat din 
judeţul Prahova: şi-a ucis vărul 
şi l-a îngropat sub pat 

“Fapt divers” Mijloc 

Marţi-
27.07 

A fugit de la neuro pentru a-şi 
tăia tatăl vitreg 

“Fapt divers” Mijloc 
dreapta 

Marţi-
27.07 

Femeie cu arsuri grave, după 
ce a fost incendiată de soţ 

“La zi” Mijloc 
stânga  

Joi-26.08 Bebeluş omorât în bătaie de 
părinţii lui 

„Observator” Mijloc-
dreapta 

Vineri-
27.08 

Gardianul acuzat că şi-a 
omorât copilul, dat afară 

„Observator” Mijloc-
dreapta 

Jurnalul 
Naţional 

Luni-
30.08 

Nici un vinovat în cazul 
copilului omorât în bătaie 

„Observator” Mijloc 

Evenimentul 
Zilei 

Joi-26.08 Anchetă în cazul copilului mort 
în condiţii suspecte 

„Eveniment” Mijloc 

Marţi-
10.08 

Linşat de nevastă şi de amantul 
ei 

„La zi” Mijloc-sus 

Joi-19.08 Nu ştie de ce şi-a ucis fiul „La zi” Mijloc-sus 
Luni-
23.08 

Orbit de gelozie, şi-a dat foc lui 
şi nevestei 

“Eveniment” Dreapta-jos 

Luni-
23.08 

Crima, din gelozie “Fapt divers” Mijloc 

Miercuri-
25.08 

Copil de un an şi opt luni în 
moarte clinică, bătut de tată 

„La zi” Stânga-sus 

Marţi-
31.08 

Un buzoian a încercat să se 
sinucidă după ce şi-a ucis 
soacra şi şi-a tăiat nevasta 

“Eveniment” Stânga-jos 

Naţional 

Marţi-
31.08 

Un hunedorean şi-a ucis mama 
cu o lovitură de cuţit 

“La zi” Dreapta-jos 

Marţi - 
10.08 

Ajutată de amant, o nemţeancă 
l-a stâlcit în bătaie pe cel cu 
care era căsătorită şi cu care 
are trei copii 

„Actualitate” Mijloc 

Marţi - 
10.08 

Harghiteancă ucisă de 
concubinul gelos 

„Actualitate” Mijloc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
August 

Adevărul 

Miercuri 
- 25.08 

Un copil de un an şi jumătate a 
fost bătut cu bestialitate de 
părinţi 

Prima pagină Dreapta sus 
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Joi – 26. 
08. 

Copilaşul de un an şi opt luni 
bătut de părinţi a murit 

„Actualitate” Stânga sus 

Vineri – 
27. 08 

Un tată şi-a bătut copii cu 
ciocanul, i-a atârnat de grindă, 
i-a obligat să-şi mănânce 
fecalele 

Prima pagină Mijloc 

Luni – 30. 
08 

Două surioare – obligate să 
asiste la partidele de amor ale 
asistentei lor maternale 

Prima pagină Mijloc 

Luni – 30. 
08 

Clujean arestat că şi-a lovit 
soţia în cap cu ciocanul 

„Actualitatea
” 

Mijloc 

Marţi – 
31.08 

Hunedoreancă din oraşul 
Brazi, ucisă cu lovituri de cuţit 
de propriul fiu 

„Flagrant” Mijloc 

Marţi – 
31.08 

Un fost poliţist – acuzat că şi-a 
supus la perversiuni sexuale 
fiul de 7 ani 

„Actualitatea
” 

Mijloc 

Marţi – 
31.08 

O femeie sătulă de bătăile 
soţului s-a aruncat de pe stânci 

Ultima 
pagină 

Mijloc 

Marţi – 
10. 08 

Femeie măcelărită de concubin „Eveniment” Mijloc 

Vineri – 
13. 08 

A locuit cu concubina moartă 
în casă 

„Eveniment” Mijloc 

Marţi – 
17. 08 

Şi-a ucis fratele „Eveniment” Mijloc 

Libertatea 

Luni – 30. 
08. 08 

Fetiţă sechestrată într-un garaj „Actualitate” Mijloc 

Vineri - 
20.08 

Certat cu soţia, şi-a incendiat 
casa 

„Societate” Mijloc 

Luni – 23. 
08 

Vândută pentru 4.000 de dolari „Investigaţii” Stânga jos 

România 
Liberă 

Joi – 
26.08 

Micuţul Alexandru Caragui a 
fost snopit în bătaie de propria 
mamă – Omorât la 1 an şi 8 
luni 

„Societate” Mijloc 

 
 


