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Introducere în sistemul mass-media  

 

1. b. existența pluralității de media autonome, diversitatea tipurilor de media și de conținut, 

diversitatea media în relație cu funcțiile media 

Radu, Raluca-Nicoleta, Preoteasa, Manuela, 2012, Iași, Polirom, Economia mass media, p. 92 

 

2. c. reduceri de taxe, avantaje fiscale și tarife preferențiale 

Coman Mihai, Introducere în sistemul mass-media, Iaşi, Polirom, 2007 (ediţia a III-a), p.131-132 

 

3. a. nevoile publicului nu pot fi prevăzute cu ușurință 

Coman, Mihai, 2007, Introducere în sistemul mass-media, Iaşi, Polirom, (ediţia a III-a),  pp.45-46. 

 

4. a. un grup restrâns de companii care controlează o anume piață 

Radu, Raluca-Nicoleta, Preoteasa, Manuela, 2012, Iași, Polirom, Economia mass media, p. 92 

 

5. d. creşterea ponderii spatiului/timpului reclamei în mass media 

Coman Mihai, Introducere în sistemul mass-media, Iaşi, Polirom, 2007 (ediţia a III-a), p.132 

 

6. b. asumarea valorilor promovate de sau prin sursa mass-mediei 

Coman, Mihai, 2007, Introducere în sistemul mass-media, Iaşi, Polirom, (ediţia a III-a),  p.152. 

 

7. b. ierarhizarea ştirilor în funcţie de criteriile de interes  stabilite de jurnalişti 

Coman Mihai, Introducere în sistemul mass-media, Iaşi, Polirom, 2007 (ediţia a III-a), p.174-176 

 

8. d. este conformist, expus mass media, credibil 

Coman Mihai, Introducere în sistemul mass-media, Iaşi, Polirom, 2007 (ediţia a III-a), p.151-153 

 

9.  b. o formă de expunere publică ce răspunde setei de știri a mass-media 

McNair, Brian, 2007, Introducere în comunicarea politică, Iasi, Polirom, p. 47 

 

10. c. reclame care prezintă declarații ale celebrităților momentului 

McNair, Brian, 2007, Introducere în comunicarea politică, Iasi, Polirom, p. 143-144 

 

Tehnici de colectare a informaţiilor & Tehnici de redactare 

 

11. a ordonarea informației și detaliile 

Randall, D., 1998, Jurnalistul universal, p. 66 

 

12. b se referă la conflicte de interese privind exercitarea funcţiei publice 

Legea 544/2001, Cap. 2 Secțiunea 1, Art. 14 (1) 

 

13. a jurnalistul nu poate nici cita, nici identifica sursa în articol 
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Coman, M. coord., 2009, Manual de Jurnalism, ed. III, Iași, Polirom, p. 31 

 

14. b selectează informaţia pe criterii geopolitice 

Coman, M. coord., 2009, Manual de Jurnalism, ed. III, Iași, Polirom, p. 27 

 

15. b. directe şi indirecte 

Coman, M. coord., 2009, Manual de Jurnalism, ed. III, Iași, Polirom, p. 25 

 

16. c. de cea mai nouă poveste 

L. Roşca, Producţia textului jurnalistic, 2004, p.107 

 

17. c. completă 

L. Roşca, Producţia textului jurnalistic, 2004, pp. 137-138 

 

18. a. compoziţiei ştirii, elementelor lingvistice (corectitudine, expresivitate), graficii paginii şi 

elementelor tipografice 

L. Roşca, Producţia textului jurnalistic, p. 114 

 

19. b. parţială şi selectiva a mesajelor ; 

L. Roşca, PTJ, p. 74 

 

20.  a. de a informa şi de a interpreta declaraţiile 

L. Roşca, Producţia textului jurnalistic, p. 131 

 

Deontologie, Dreptul comunicării publice. 

 

21. a) textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară;    

art. 9 din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile  

conexe 

 

22. c) au prioritate legile interne, doar dacă sunt mai favorabile.  

art. 20 din Constituţia României 

 

23. b. Dacă este necesară pentru siguranţa naţională, când nu există măsuri alternative de aflare 

a informaţiei şi interesul legitim al divulgării depăşeşte interesul legitim al  

nedivulgării, 

Legea Audiovizualului nr. 504/2002, art. 7 

 

24. b. Emiterea de decizii şi instrucţiuni legate de aplicarea legislaţiei din audiovizual, 

Legea Audiovizualului nr. 504/2002, art. 6 

 

25. b) doar dacă au probe referitoare la veridicitatea acestora; 

Normele Consiliului Europei privind libertatea de expresie şi de informare, din 17 martie 2003, 

paragrafele 5-6. 

 

26.  c) de dorit, ca mijloc de monitorizare democratică a puterii politice, administrative sau legislative 

Thiemann, 2015, p. 95. 

 

27 a) acceptabilă, din punct de vedere deontologic, dacă este o decizie comunicată în mod 

transparent către anunțători 

Thiemann, 2015, p. 108. 
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28 d) de implementare a unei legislații democratice. 

Thiemann, 2015, p. 81. 

 

29. a) Persoanele, în general 

Radu, 2015, p. 137. 

 

30. c) Un caz de încălcare a vieții private 

Radu, 2015, p. 139. 

 

Presă scrisă 

 

31. – b, valorizarea şi contextualizarea morală, socială sau juridică a faptelor 

Coman, Manualul de Jurnalism, 2009, p. 406 

 

32. – c, corectitudine faţă de eveniment şi faţă de receptor 

 Rosca, Surugiu, Productia unei reviste…, p. 41 

 

33. – c, contribuie la aflarea unor adevăruri noi 

Coman, Manualul de Jurnalism, 2009, p. 380 

 

34. b – adevărat 

Coman (coord.) MJ (III). pp. 364-365 

 

35. b. cu răspuns conţinut 

Coman (coord.) MJ (III), p. 385 

 

Presă audiovizuală 

 

36. b. informare 

Coman, Mihai (coord), 2009 (ediţia a III-a), Manual de Jurnalism, Iaşi, Polirom: din Partea a V-a, cap. 

semnat Mădălina Bălăşescu: Reportajul de televiziune, pagina 578 

 

37. c. legal şi comercial 

Bignell, Jonathan, Orlebar, Jeremy, 2009, Manual practic de televiziune, Iaşi, Polirom, din cap. Genuri 

şi formate, pp.65 -77, (mai precis, pagina 65)  

 

38. b. o funcţie de agendă în peisajul evenimentelor unei zile 

Zeca-Buzura, Daniela, 2005, Jurnalismul de televiziune, Iaşi, Polirom, din cap. Ştirea de televiziune şi 

jurnalul televizat, doar partea de jurnal, pagina 53 

 

39. a. o știre radio mai extinsă  

Șimonca, Ovidiu, 2009, "Relatarea și pachetul radio" în Coman Mihai (coord.), Manual de jurnalism, 

Iaşi, Polirom, 2009, p.530 

 

40 a. reporterul poate deveni personaj în material și poate folosi pronumele personal ”eu” Joanescu, 

Irene, 1999, Radioul modern, Bucureşti, ALL, cap. ”Este timpul pentru o poveste”, p. 221 

 

Multimedia-Internet 

 

41. d). Dimensiunea, formatul (bitmap sau vectorial), tipul de fişier (JPG, GIF, PNG), modul de 

compresie, culoarea. 
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Drulă, G. (2014). Media interactivă. Aspecte de design şi producţie pentru Web. Ed C.H. Beck. pp: 45 – 

47. 

 

42. b). Imaginea vectorială se foloseşte pentru logo-uri, sigle, fonturi, grafice, diagrame, ilustraţii, 

grafică; permite transparenţa în fundal şi de asemenea permite modificare dimensiunilor fără a se 

pierde din calitatea sa. 

Imaginea bitmap se foloseşte pentru fotografii, grafică cu multe nuanţe de culoare; nu permite 

transparenţa pe fundal, redimensionarea imaginii duce la degradarea calităţii sale. 

Pettifor, E. (2015). The difference between a Bitmap and Vector image. Regăsit la 

http://www.darwinwebdesign.com.au/blog/the-difference-between-bitmap-and-vector-image 

 

43. c). 44,1 KHz pentru sunetul digital la pentru utilizatorul obişnuit, 48 KHz pentru mediul profesional 

şi până la 96 KHz pentru un sunet de mare calitate. 

Digital Audio de la Sampling pp3-7 cu pagina in Print Preview.  Accesat de la 

http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/audio/advice/an-introduction-to-digital-audio  

 

44. a). Este un format de înregistrare, compresie şi distribuire a conţinutului video compresat pentru 

aplicaţii video streaming pentru Internet la rată bit mică (Youtube, Vimeo) sau HDTV. 

H.264 VS MPEG4: Detailed Comparison between H.264 and MPEG4. macxdvd.com site. Regasit la 

http://www.macxdvd.com/mac-dvd-video-converter-how-to/h264-vs-mpeg4.htm 

 

45. a). Schema exactă (ordonarea după alfabet, regiuni geografice sau cronologic) şi schema subiectivă 

(după interesele site-ului şi ale utilizatorului, adică tematica site-ului, procese şi acţiuni, audienţă). 

Drulă, G. (2014). Media interactivă. Aspecte de design şi producţie pentru Web. Ed C.H. Beck. Cap. 

Arhitectura informaţiei. pp: 126. 

 

Sociologia jurnaliştilor 

 

46. d. polivalenţa profilurilor profesionale implicate 

Coman Mihai, Introducere în sistemul mass-media, Iaşi, Polirom, 2007 (ediţia a III-a), p.239 

 

47. b. studiul lui D.M. White despre  redactorul denumit “Mr. Gates” 

Van Cuillenburg et alii, 1998, Ştiinţa comunicării, Ed. Humanitas, Bucureşti, cap. „Selecţia ştirilor”, 

p.193. 

 

48. b. gatekeepers 

Zeliezer, Barbie, 2007, Despre jurnalism la modul serios, Iași, Polirom, p. 62 

 

49. a. modul în care jurnaliștii înțeleg publicul 

Van Cuillenburg et alii, 1998, Ştiinţa comunicării, Ed. Humanitas, Bucureşti, cap. „Selecţia ştirilor”, 

p.187. 

 

50. b. întâmplări neplanificate si este promovat de alte persoane decât actorii lor 

Coman Mihai, Introducere în sistemul mass-media, Iaşi, Polirom, 2007 (ediţia a III-a), p.305-307 

 

 

 


