
Ziarul de Sibiu - Un an de cotidian
ZIARUL de Sibiu este realizat de 17 oameni. O performanta de care ar fi mandru si zgarcitul George
Copos. Asta nu inseamna ca nu intram in competitie cu restul presei locale, care are in spate trusturi cu
60, 100 sau mii de angajati. Ieri eram in fata lor pe internet. Stam mai prost la vanzare directa. Dar suntem
tineri si avem solutii. Media de varsta la noi scade undeva la 24 de ani. Directorul executiv are 29. In
afara lui Virgil, soferul nostru, niciunul dintre noi nu are copii. Am gresit. ZIARUL este copilul nostru.
<br />  <br />  ZIARUL de Sibiu a implinit duminica un an de cand apare in regim de cotidian. Aceasta
editie este una speciala, in care am vrut sa ne prezentam cititorilor. Dar si cititorii au avut posibilitatea de
a arata ce nu le place. Daca inainte de 1989, dar si dupa, am fost obisnuiti sa ne aratam  "omagiile" , noi
am decis ca a sosit vremea sa fim mai concreti. Inainte de a lauda, este bine sa vezi ce este de criticat. Am
cerut cititorilor nostri acelasi lucru si in cazul nostru. Si nu ne-au dezamagit. Vom continua sa facem
acest exercitiu, pentru ca in opinia noastra, doar asa putem progresa. <br />  <br />  In afara  "laudelor" ,
ZIARUL de azi prezinta drumul pe care-l parcurge informatia, inainte de a apare in tipar. Tot aici
intalniti cele mai apreciate articole, anchete sau investigatii ale ziaristilor din echipa ZIARULUI, precum
si cateva din miile de comentarii semnate de cititorii nostri. Cotidianul ZIARUL de Sibiu are un an. Va
multumim ca ne cititi!<br />  <br />  Si in formula de cotidian, ZIARUL de Sibiu a incercat sa tina
ridicata stacheta investigatiilor jurnalistice. In permanenta goana dupa  "subiecte tari" , va prezentam ce a
reusit sa scoata la iveala ZIARUL pe parcursul ultimului an. Daca toamna se numara bobocii, va
propunem ca in aceasta primavara sa numaram  "tunurile"  date pe bani publici, afacerile suspecte si, in
general, fata nevazuta a ultimelor 12 luni. <br />  <br />  La inceputul primaverii trecute, Sibiul intreg
fierbea sub problemele generate de retrocedari. Lungul sir de articole publicate de ZIARUL de Sibiu pe
tema retrocedarilor, dintre care foarte multe nasteau serioase semne de intrebare in ceea ce priveste
legalitatea acestora, a continut si un foarte dezbatut interviu realizat in exclusivitate cu avocatul Dorin
Suciu, vazut ca un  "maestru al retrocedarilor"  nu numai in judetul Sibiu. Insa luna lui martie din 2006 a
adus prin intermediul ZIARULUI de Sibiu ample dezvaluiri legate de practicile noilor alesi asunsi la
putere. Sub titlul  "Iude in ograda PSD-PD" , ZIARUL a demonstrat cum au fost mituiti cu bani de la
Ministerul Administratiei si Internelor primarii PSD care au trecut sau urmau sa treaca in PD. In
exclusivitate, ZIARUL v-a prezentat adresa 10/08.02.2006 a Organizatiei Judetene a PD Sibiu, catre
Biroul Permanent National al PD, dovada care demonstreaza cum sunt racolati primarii PSD de catre PD.
Conform acestei adrese, care contine un tabel in care sunt trecute proiectele si banii de care au nevoie
comunele, campania de racolare a primarilor PSD  "a costat"  PD aproximativ 20 de milioane de euro. A
costat a fost trecut in ghilimele, pentru ca primarilor doar li s-au promis bani, insa nu s-au si acordat.<br
/>  <br />  <b>Terenuri pentru judecatori</b><br />  <br />  A doua luna de aparitie in format cotidian a
ZIARULUI de Sibiu a fost una extrem de bogata in articole al caror subiect ar fi trebuit sa dea mult de
furca nu numai procurorilor, ci si politicienilor si societatii civile din Sibiu. Un astfel de exemplu este
ampla ancheta referitoare la cea care, pe vremea aceea, conducea Judecatoria Sibiu, si anume Elena
Boca. ZIARUL atragea atentia asupra modului suspicios prin care judecatoarea obtinuse un schimb
avantajos de terenuri. Tot aprilie a fost luna in care ZIARUL de Sibiu a ajuns in Parlament, unde a
distribuit cateva sute de ziare in cadrul campaniei  "Rusine Aliantei D.A." , campanie care atragea atentia
asupra faptului ca alesii noii puteri nu fac mai nimic pentru a ocupa postul de parlamentar ramas vacant
de aproape doi ani, la acea vreme. Adevarata valva in intreg judetul au facut, insa materialele referitoare
la unii dintre profesorii  "grei"  ai Universitatii  "Lucian Blaga" . Cu un scandal de hartuire sexuala, in
care era acuzat un decan de la Economic, si publicarea tezei de doctorat a unui prorector al Universitatii,
lucrare in care comunistii erau proslaviti pentru marile realizari, ZIARUL a reusit sa prezinte cititorilor
sai si cealalta fata mai putin academica a Universitatii sibiene.<br />  <br />  <b>Coruptie printre gripa
aviara</b><br />  <br />  Intr-o adevarata isterie generata de atentia presei centrale acordata gripei
aviare, ZIARUL de Sibiu a generat o campanie in care cerea stoparea mesajelor alarmiste pe aceasta
tema. In acest context insa, afacerile suspecte cu bani publici continuau fara a fi afectate de nici un fel de
tratament din partea organelor abilitate. In megaafacerea reabilitarii Pietei Garii, ZIARUL arata faptul ca
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s-au pompat milioane de euro din banii publici in mod nejustificat. Consilierii locali ai Sibiului au marit
pretul lucrarilor de reabilitare a Pietei Garii pe motiv ca in Romania nu se gaseste destula piatra de pavaj
care, prin urmare, trebuie importata. ZIARUL de Sibiu a dovedit ca scumpirea de 2,2 milioane de euro nu
era justificata, avea la baza motive artificiale si ca, prin acest lucru, din buzunarele fiecarui sibian (de la
sugari, pana la pensionari) au fost furate aproximativ 500.000 de lei vechi. De altfel, articolele publicate
de ZIARUL de Sibiu pe aceasta tema au atras pana si atentia BBC care a si realizat un material jurnalistic
ce facea referire coruptia din administratia sibiana.<br />  <br />  <b>Fara mall si fara locuinte sociale.
Dar cu presedinti</b><br />  <br />  Desi caldura de afara indemna la plaja si vacanta, redactorii
ZIARULUI au scos la iveala si in vara anului trecut o serie de nereguli fara de care, intreg judetul Sibiu
ar fi dus-o mult mai bine. Dupa o raita prin dedesubturile afacerii legate de mall-ul proiectat sa fie
construit in centrul Sibiului, langa Teatrul  "Radu Stanca" , ZIARUL a dezvoltat si subiectul locuintelor
sociale de lux de la Cisnadie. Locuintele nu erau gata si administratia locala nu dadea semne ca ar avea
fonduri pentru a returna creditul luat pentru ridicarea acestor locuinte. Totul invaluit in date care nu
puteau duce cu gandul decat la o  "afacere ratata" . Titlul respectiv a deranjat multi sefi ai administratiei
din Cisnadie, astfel ca la prima intalnire cu reprezentantii ZIARULUI, alesii Cisnadiei au uzat din plin de
cuvinte de genul  "taratura, papagal, intrigant"  si asa mai departe pentru a defula. ZIARUL a incheiat,
insa, cu o stire in exclusivitate, de mare importanta, care, la momentul respectiv, le-a scapat majoritatii
sefilor administratiei locale - 10 presedinti din diferite tari ale Europei au decis sa se intalneasca la Sibiu,
pentru o conferinta pe teme culturale. <br />  <br />  <b>Turisti pe banii sibienilor</b><br />  <br />  In
pline zile caniculare, Sibiul ardea si anul trecut fara picatura de strand. Dupa o serie de articole din care
reiesea ca toate administratiile din judet s-au facut de ras in gestionarea problemei strandurilor, ZIARUL
a adus in discutie eficienta  "vizitelor de lucru" , ale alesilor din orasele judetului. Discutia a fost cu atat
mai aprinsa, cu cat ZIARUL de Sibiu a adus in prim-plan un articol publicat de un cotidian german, care
critica de zor atitudinea unei delegatii sibiene, din care facea parte si primarul Klaus Johannis. In urma
investigatiilor, ZIARUL a descoperit ca si alti alesi din sibienilor au facut mai mult anti-reclama zonelor
pe care le-au reprezentat. Inapoi, in Romania, in timp ce alesii se tineau de vizite de lucru, ZIARUL de
Sibiu prezenta pe larg istoria celor 170 de elevi racolati de fosta securitate pentru a deveni informatori.
Investigatiile ZIARULUI au scos la iveala nume mari ale zilei de azi, dar care, pe vremea regimului, au
practicat meseria de turnator inca din liceu.<br />  <br />  <b>Milioane de euro pentru biserici</b><br />
 <br />  Doua milioane de euro - asta este suma ce va fi platita din banii sibienilor drept chirie pentru
spatiile ce urmeaza sa fie retrocedate bisericilor, a calculat ZIARUL de Sibiu. In plina luna a lui cuptor,
redactorii ziarului au descris cu umor si ingrijorare totodata cum, in timpul examenelor de bacalaureat, un
profesor sibian a profitat prea mult de placerile bahice. Cu toate acestea, una din ciresele de pe tortul
investigatiilor jurnalistice a fost articolul referitor la ce a mai ramas din IRTA. Trans Cibin SA, urmasa
fostei intreprinderi IRTA, si-a avut momentele de glorie imediat dupa 1990. Compania a fost insa dusa
aproape de faliment, de conducerile care s-au succedat. Din companie s-au desprins doua SRL-uri, Sib
Peco si Trans Cibin ITA, care au preluat din activele societatii. Trans Cibin ITA, administrata de un fost
director al Trans Cibin SA a ajuns acum, la randu-i, aproape de faliment si incheie inca un episod din
telenovela fostei IRTA. Iar la Avrig, al treilea viceprimar din acest mandat era demonstrat cu acte in
regula ca ar fi incompatibil.<br />  <br />  <b>Afacerile alesilor</b><br />  <br />  In luna septembrie a
anului trecut, ZIARUL de Sibiu a fost singurul care a scotocit prin afacerile alesilor publici. Sub titlul 
"Averile alesilor: afacerile" , ZIARUL de initiat o adevarata campanie in care a dezvaluit care sunt
firmele care aduc venituri suplimentare bugetarilor alesi publici, atat din municipiul Sibiu, dar si din
judet. Ziarul de Sibiu pornea prin acest articol un serial, in cadrul caruia urma sa dea publicitatii afacerile
cu care se ocupa alesii locali: la ce firme sunt asociati ei sau rudele lor. Si cum merg aceste afaceri.<br />
 Potrivit datelor disponibile la acel moment, in afara de parlamentarii sibieni si de cei din Prefectura, nici
un ales local nu isi publicase declaratia de interese.  Ziarul a aratat, prin articolul din 25 septembrie, care
sunt firmele unde sunt asociati sau actionari alesi publici precum viceprimarii Sibiului, Eugen Mitea si
Eugen Cioruga, primarul din Medias, Daniel Thelmann, viceprimarul din Cisnadie, Gheorghe Huja sau

Pagina 2 / 9



primarul din Talmaciu, Constantin Barbu. Lista alesilor publici asociati sau actionari la diferite firme a
fost una mai lunga si a aratat faptul ca o buna parte din alesi au surse suplimentare de venit firme, din care
fac parte, cu cifre de afaceri de miliarde de lei vechi. <br />  <br />  <b>Avutiile universitarilor</b><br />
 <br />  Ziarul de Sibiu a a les sa prezinte publicului si averile celor mai importanti oameni din
universitatea de varf a Sibiului,  "Lucian Blaga" . Articolul  "Averile universitarilor"  a a parut in editia
din 2 octombrie 2006 si a produs largi reactii, ulterior. Ziarul a incercat sa raspunda la un anumit aspect
al intrebarii: cat de mult indeamna sa fii profesor in Sibiu? Din cercetari, a rezultat ca printre cei mai
avuti universitari sibieni, la momentul respectiv,  se numarau rectorul Constantin Oprean si prorectorul
Alexandru Bacaci. Profesorii universitari aveau atunci si pasiuni tot mai rare, cum ar fi conducerea unui
Trabant sau a unui Oltcit. Veniturile anuale ale numelor importante de la ULBS depaseau la momentul
redactarii articolului, 100.000 RON pe an. Ziarul de Sibiu a prezentat, pe scurt, averile rectorului,
prorectorilor, decanilor de facultate. In topul activelor financiare<br />  conducea, in luna octombrie
2006, Constantin Oprean, cu 361.199 lei noi. Cu toate acestea, nici la Consiliul Judetean lucrurile nu au
fost intotdeauna limpezi, dupa cum a remarcat ZIARUL relatand despre afacerile firmei familiei
vicepresedintelui Gheorghe Dicu.<br />  <br />  <b>BelRom: Afacerea anului</b><br />  <br />  Cea
mai profitabila afacere a anului trecut, in zona Sibiului, a fost parcul de retail de langa Selimbar. Firma
care a investit banii in parc a fost BelRom, o firma constituita de trei actionari belgieni. Parcul, o
investitie de 50 mil. de euro, a fost vandut in luna noiembrie cu 83 milioane de euro, unui fond britanic.
Afacerea, care a adus celor de la BelRom, conform calculelor hartiei, 33 de milioane de euro, in mai putin
de un an, a fost unul din cele mai importante evenimente economice ale lui 2006. Ziarul de Sibiu a
prezentat in 28 noiembrie, anul trecut, in exclusivitate pe Sibiu, detaliile despre tranzactia care a adus
belgienilor 33 de milioane de euro. Ziarul prezenta atunci si faptul ca unul din actionarii BelRom, Carl
Decoopman, detine un teren de peste 65.000 de metri patrati, in Miercurea Sibiului, adica acolo unde se
dezvolta acum un parc industrial. La cativa pasi de mall, centura ocolitoare a Sibiului batea pasul pe loc.
ZIARUL de Sibiu a insistat pe acest lucru, cautand pe cei responsabili pentru neterminarea la timp a
lucrarilor.<br />  <br />  <b>Comunistii Sibiului</b><br />  <br />  Luna decembrie a anului trecut a fost
marcata de disputele iscate pe marginea subiectului condamnarii publice si oficiale a comunismului.
Raportul Tismaneanu, inca un subiect de actualitate, a produs valuri in lumea politica si a facut sa curga
multa cerneala. Ziarul de Sibiu a prezentat raportul, in 20 decembrie, 2005, si, mai ales, i-a prezentat pe
acei sibieni ale caror nume apar in raportul Tismaneanu. Articolul  "Comunistii Sibiului" , a prezentat si o
declaratie a lui Stelian Tanase, unul din membrii comisiei care a realizat raportul si un cunoscut analist
politic. De asemenea, Ziarul prezenta opinia lui Hannelore Baier, sibianca ce a participat ca expert la
realizarea raportului si care s-a aratat dezamagita de reactiile prezentarii raportului. Ziarul a dezvoltat
subiectul prin realizarea, ulterior, a unui interviu cu Hannelore Baier si a publicat continutul integral al
raportului. <br />  <br />  <b>Scandal la CSU</b><br />  <br />  Sportul, baschetul in special, a tinut
prima pagina in luna ianuarie, in urma scandalurilor si evolutiilor oscilante ale baschetbalistilor sibieni.
Echipa de baschet a trecut prin cel mai greu sezon din ultimii ani. In ciuda investitiilor masive facute in
echipa si a transferurilor reusite, CSU n-a reusit sa confirme. Dimpotriva, a trecut dintr-o extrema
intr-alta, alternand rezultate exceptionale (victoria de la Cluj, din tur) cu altele extrem de deceptionante
(infrangerile cu Rapid si Timisoara). In ultimul meci din tur, cel cu campioana Asesoft Ploiesti, pe final
de partida s-a iscat o bataie generala, in care banca de rezerve a ploiestenilor s-a luat la bataie cu Little si
Blackshear, eveniment nesanctionat insa de arbitri. Cavalerii fluierului au fost mult mai drastici in primul
meci din retur, cel de la Oradea, unde au eliminat nu mai putin de 4 jucatori din fiecare formatie in urma
unei imbranceli colective. Fiind al doilea meci consecutiv fara victorie si, din nou, unul cu spirite incinse,
intre membri conducerii clubului au aparut frictiuni, managerul Cristian Bicher acuzand lipsa de
comunicare din sanul echipei. Socul necesar echipei s-a produs in momentul in care Mircea Vulc a decis
sa se retraga in functia de director tehnic, numindu-l pe Bogdan Spanu ca si antrenor, dupa un interimat
ce a durat o singura partida a capitanului Darnell Clavon. In ciuda acestor mutari, rezultatele au intarziat
sa apara, iar acum echipa trebuie sa traga din greu ca sa prinda un loc favorabil in play-off.<br />  <br /> 

Pagina 3 / 9



<b>Luna clanurilor</b><br />  <br />  Clampari, Tamplari, Sasu, Blaga, nume de persoane care, pana
mai zilele trecute nu spuneau nimic sibienilor au devenit printre cele mai cunoscute nume din Sibiu. Pe
motivl scandalului de la Urgenta, in urma caruia a murit un tanar, ZIARUL de Sibiu a cautat in toate
partile urmele clanurilor de care se vorbeste in lumea interlopa a orasului. Interviuri in exclusivitate cu
avocati, dar si cu Tamplaru si Sasu, date mai putin cunoscute despre ceea ce se intampla in clubul de
noapte Anaconda, sunt doar o parte din rezultatele muncii redactorilor ZIARULUI. Oferite cititorilor, in
exclusivitate. Iar pe aceeasi ideea, articolul cu titlul  "Tunete si traznete la meteo"  a reusit sa duca la o
ampla investigatie interna in lumea meteorologilor din Romania. <br />  ZIARUL de Sibiu<br />  <br /> 
<b>Ce nu va place la Ziarul de Sibiu?</b><br />  <br />  La un an de la transformarea in ziar cotidian, am
vrut sa vedem ce parere au cei care lucreaza alaturi de noi in fiecare zi, sursele noastre. Am cautat parerea
celor care ne citesc in mod constant, cei pentru care lucram. Am vrut sa culegem opinii pertinente,
criticii, sfaturi si obiectii. Pe de o parte le-am primit, majoritatea meritate, pe de alta parte, ne-am fi
asteptat la mai mult. <br />  <br />  <b>Mirela Olteanu, director Spitalul CF</b><br />  <br />   "N-as
putea spune ca nu-mi place ceva anume la Ziarul de Sibiu. Eu spun ca sunteti ok. Ca sa fiti mai buni,
poate ca ar trebui sa incercati sa mediatizati mai mult actiunile umanitare, sa lucrati mai mult pe partea
sociala. Poate ar trebui sa scrieti mai mult despre persoanele care se ocupa de actiunile umanitare.
Intotdeauna e loc de mai bine si trebuie sa ne insusim si criticile care sunt. Persoanele care se ocupa de
actiunile umanitare pun suflet in ceea ce fac. Se scrie despre politica, directori mari, dar sunt si oameni
care raman in anonimat, atat ei, cat si actiunile lor. Am simtit in ultima vreme o raceala. Va doresc sa fiti
cei mai buni" .<br />  <br />  <b>Stela Matioc, coordonator programe in cadrul Biroului de Coordonare
Sibiu 2007: </b><br />  " Va felicit si va doresc spor la munca. Ma bucur ca ati inceput sa investigati si
cultura, investigarea culturii la modul benefic adica sa scrieti mai mult despre evenimentele culturale.
Articolele scrise de voi sunt pline de continut si informatie si sunteti la zi cu toate noutatile. Si ceea ce
este mai important, va felicit pentru calitatea exceptionala a fotografiilor, Silvana este un adevarat artist.
Adevarul este ca dupa schimbarea directiei nu mai am ce sa reprosez." <br />  <br />  <b>Ioan Cindrea,
deputat PSD<br />  </b> "Nu-mi place la ZIARUL de Sibiu ca de foarte multe ori este foarte ofensiv, este
caustic, este critic. Mai ales atunci cand apar unele articole la adresa mea, realizez acest lucru. Dar imi
dau seama apoi ca un cotidian care se respecta trebuie sa aiba aceste �calitati�. Incerc mereu, chiar si
atunci cand se scrie despre mine ca este bine sa aiba cineva o voce, critica, acida, caustica" <br />  <br /> 
<b>Liviu Craciun, general manager </b><br />  " In general, ma deranjeaza faptul ca in articolele din
ziare sunt prezentate opiniile celor care le scriu, in loc sa fie prezentate, concret, faptele. Opiniile isi au
rolul lor, dar ar trebui sa apara in articole de analiza, in editoriale" <br />  <br />  <b>judecator Carmen
Giorgica, seful Sectiei Civile a Tribunalului Sibiu<br />  </b> "Cred ca este o discrepanta, mi se pare
putin ciudat ca unele pagini sunt color, altele alb nergu. Practic mi se pare ca se fragmenteaza si ai
impresia ca citesti doua ziare diferite. Am mai citit, cred ca acum un an, un articol despre cazul
Clamparu, era foarte corect scris, dar foarte juridic. Am avut eu o indoiala si cred ca autorul articolului nu
era semnatarul care aparea in ziar. Un sfat ar fi ca jurnalistii sa se informeze si sa incerce sa inteleaga
fenomenul inainte de a-l publica"  <br />  <br />  <b>Simona Berariu, purtator de cuvant Autoritatea de
Sanatate Publica </b><br />  <br />   "Nimic nu-mi displace. In general am colaborat bine si nu am
observatii deosebite. Ce-mi place este faptul ca informatiile sunt corecte. S-ar putea pune totusi un accent
mai mare pe tot ceea ce inseamna promovarea sanatatii. Prevenind, este bine pentru toata lumea, inclusiv
pentru sistemul sanitar, este mult mai ieftin decat tratamentul" .<br />  <br />  <b>Dorin Teodorescu,
purtatorul de cuvant al Institutiei Prefectului</b><br />  <br />   "Ce as vrea eu mai mult de la ZIARUL
de Sibiu? Sa insistati mai mult pe investigatia jurnalistica. Acoperiti bine zona editoriala a informatiilor,
dar ati cam oprit motoarele in ceea ce priveste investigatiile. Nu vreau sa fiu inteles gresit, dar existenta
unui organ de presa se justifica si prin astfel de anchete. Oameni care sa mearga pe teren, sa verifice pe
toate partile informatiile. Insa, fara partinire si fara patimi pro sau contra" <br />  <br />  <b>Teodor
Ancuta, presedintele Bursei Monetar Financiare si de Marfuri Sibiu</b><br />  <br />   "Presa in general
si Ziarul de Sibiu, in particular, ar trebui sa dezvolte mai mult latura de utilitate a informatiilor, din
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domeniul economic. Voi ar trebui sa prezentati in detaliu situatia fondurilor de dezvoltare. Ar trebui sa
prezentati mai multe detalii despre modul de accesare a acestora si articole care sa arate daca si cum putem
cheltui sumele mari de bani pe care UE le pune la dispozitia noastra.  In plus, pentru oamenii de astazi
este important sa afle cum pot investi banii pe care ii strang. Au nevoie de indrumare. Au venit multi si la
mine, care au avut bani pusi deoparte si care m-au intrebat ce sa faca cu ei. Este nevoie de informatii
utile, pe domeniul economic, mai ales acum, dupa integrare. Oamenii care fac bani nu stiu pe urma unde
sa-i investeasca. Aceste tipuri de informatii ar fi foarte bine primite. <br />  Ziarele ar trebui sa renunte la
prezentarea scandalurilor doar in ideea ca .le creste tirajul. In loc de spectacolul politicienilor, ar trebui sa
fim mai interesati de problemele curente ale omului de rand, iar integrarea a dus suficient de multe semne
de intrebare. Vreau sa fiti mai impartiali, sa aduceti mai multa informatie economica, despre investitii,
despre tot ce se poate, pe acest domeniu." <br />  <br />  <b>Dumitru Ungureanu, directorul executiv al
Agentiei Regionale de Protectie a Mediului Sibiu.<br />  </b>" De reclamat, nu prea am ce ZIARULUI
de Sibiu, spre deosebire de alte ziare, unde as avea cate ceva de obiectat. La capitolul sugestii, sigur ca
intotdeauna e loc de mai bine. Ar trebui mai multe articole despre mediul inconjurator. Ziarele tind sa nu
acorde importanta informatiilor care nu vizeaza evenimente fulminante. Dar, chiar daca par marunte,
informatiile despre mediu au rolul de a educa publicul. Ziaristii considera ca nu sunt atragatoare pentru a
aparea in paginile publicatiei. Dupa parerea mea, mai multe informatii despre mediu contribuie la
cunoasterea problemelor, la constientizarea pericolului care ne paste daca nu respectam mediul
inconjurator. Presa este un mijloc de a transmite nu numai informatiile majore, care vand ziarul. Cand e
loc de informatii utile pentru viitorul fiecaruia dintre noi, eu cred ca trebuie publicate" <br />  <br /> 
<b>Beatrice Ungar, consilier judetean FDGR</b><br />  <br />    "Acum, voi scoateti ziarul pe spezele
voastre. Si stiu ce inseamna acest lucru. Nu numai sa te gandesti la ce scrii, ci si la altele - tipar si asa mai
departe si inteleg anumite lucruri care va scapa. Ce sa va reprosez? In ultimul timp ati devenit mai
obiectivi. Sper ca oamenii sa prinda curaj sa va citeasca. Sa va citeasca si cei de aici, nu numai cei de
din-afara" .<br />  <br />   "Sa se propuna, pentru ca tot este un ziar de Sibiu, sa se scrie despre gardienii
care ar trebui sa pazeasca scolile. Da, si sa scrieti, pentru ca eu locuiesc in Hipodrom, despre parcul de
acolo. Sa vina cineva sa vada ce se intampla acolo si ce fac tinerii in fata copiilor. Si sa se adune cainii din
Sibiu, mai scrieti despre caini pentru ca ne musca sau ne ataca copiii" <br />  <br />  <b>Nicolae Neagu,
senator PD<br />  </b> "Mie mi-ar placea la nivelul ZIARULUI de Sibiu sa mearga mai mult pe formula
educationala a informatiilor. Imi dau seama ca stirile cu nota negativa au o mai mare trecere la cititori,
insa cred ca s-ar putea pune un accent mai mare pe utilitatea, pe lucrurile bune pe care le putem invata,
chiar referitor la accidente de circalatie, la situatii politice. Stiu ca nu va lipseste simtul critic" <br />  <br
/>  <b>Calin Fechete, director executiv Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Sibiu</b><br />  <br /> 
 "Nu exista aspecte negative. Am colaborat excelent. Ziarul e bun. Tot ceea ce am comunicat a aparut
nedistorsionat.  Totusi, sunt de parere ca ar trebui ca pe prima pagina, in loc sa fie medlionul cu
personajul principal, ar putea fi titlurile care anunta materialele din ziar un pic mai mari. Cred ca ar trebui
si mai multa interactivitate, mai multe interviuri, ar fi mai interesant pentru public." <br />  <br /> 
<b>Teodor Vertan, pensionar</b><br />   "Vreau sa gasesc mai multe stiri, orice fel de stiri despre tot ce
se intampla in judet. In rest nu prea am ce sa critic. Am citit mult dar nu prea vad stiri locale in ziar" <br
/>  <br />  <b>Iosif Moldovan, vicepresedintele Consiliului Judetean Sibiu<br />  </b>" Nu m-am gandit
inca ce nu imi place la ZIARUL de Sibiu, dar, de acum incolo o sa va tin la curent cu lucrurile care ma
vor deranja. Eu cred ca, in plus, ati putea publica dialoguri interactive pentru cititori, mai ales atunci cand
e vorba de evenimente pronuntate. E nevoie de o politica de constientizare, de exemplu, in cazul
integrarii Romaniei. Oamenii simpli duc lipsa informatiilor pe intelesul lor, intr-un limbaj accesibil. Nu
este suficient sa fie publicate declaratiile institutiilor. Este nevoie de o rubrica pentru viata de zi cu zi a
oamenilor. Informatiile trebuie prezentate nu la modul general, ci in asa fel incat oamenii obisnuiti sa
inteleaga ce trebuie sa faca si cum sa faca pentru a avea o viata mai buna"  <br />  <br />  <b>Luciana
Baltes, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Sibiu.</b><br />   "Consideram ca
ar fi bine daca Ziarul de Sibiu ar aparea si sambata, avand in vedere nevoia de informare si in week-end.
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Ca recomandare, cred ca redactorii dumneavoastra ar trebui sa se documenteze foarte bine atunci cand
pregatesc articole, pentru a nu aduce prejudicii de imagine unor oameni nevinovati"  <br />  <br /> 
<b>Minerva Boitan, manager Spitalul Clinic Judetean Sibiu</b><br />  <br />   "Nu am sesizat ceav care
sa nu-mi placa. Mi s-a parut intotdeauna foarte obiectiv, de actualitate, nu se repeta cu teme care sunt
neinteresante, il citesc cu placere. Poate ca niste teme de cultura generala ar fi binevenite in ziar,
informatii care sa trateze cultura generala, poate despre istoricii pe care i-a dat Sibiul, poate despre
personalitatile care au plecat de aici, in domeniul acesta cred ca ar mai avea de spus cate ceva" <br /> 
<br />  <b>Viorel Arcas, senator PSD</b><br />  <br />    "E bine ca ati devenit cotidian. Ma deranja
formula de saptamanal. Dar faptul ca nu aveti un om la Medias este un punct slab. Nu stiu daca puteti
acoperi toate subiectele de la Sibiu. Si m-a deranjat faptul ca mi-ati pus sotia drept cea mai harnica din
judet, ceea ce m-a pus intr-o postura nu tocmai fericita" <br />  <br />  <b>Petre Manu, antrenor lotul
national de atletism</b><br />  ,,Ziarul de Sibiu este un cotidian care imi place. Fiind mai mereu plecat la
lot, il citesc in fiecare zi pe internet. Este un ziar complex, foarte bun pentru Sibiu, care prezinta foarte
multe informatii si din tara si strainatate. Toate domeniile sunt foarte bine reprezentate. Imi place ca are
inclusiv zile tematice. Referitor strict la pagina de sport, este mult mai dinamica si mai cuprinzatoare
decat la celelalte cotidiane din Sibiu. Nu prea am ce sa reprosez ziarului. Ar putea, totusi, sa mai incapa in
paginile sale articole pe teme ce tin de farmecul zonei Sibiului. Trebuie exploatate mai mult frumusetile
judetului, nu doar din Paltinis si Marginime, ci si din alte regiuni. Anul acesta este unul foarte bun pentru
a insista pe acest capitol" . <br />  <br />  <b>Danusia Boicean, procuror la Parchetul de pe langa
Tribunalul Sibiu.<br />  </b> "Mediatizati excesiv unele cauze in curs de desfasurare, luati pozitii de la
Politie cand dosarul e la Parchet si apar informatii pe care noi nu le-am dat, despre dosare in ancheta la
procuror. Am doua sugestii: tratati subiectele cu obiectivitate si publicati informatii verificate doar, nu
barfe ori ce se aude prin targ" <br />  <br />  <b>Marcel Tohati, doctor in stiinte medicale, medic primar
urolog</b><br />  <br />   "Ziarul de Sibiu imi place. Ce nu imi place este numarul mic in care apare.
Cred ca ar trebui un tiraj mai mare. E si un pic mai elitist, nu e un ziar ordinar, de scandal, cum sunt
foarte multe aici in Romania. Aveti un anumit standard, e un ziar echilibrat, mai cu stil. Ar trebui insa un
tiraj mult mai mare. Imi place cum arata. E cel mai bun. Totusi, mai cred ca ar trebui largita si rubrica de
anunturi, fara a scadea calitatea si numarul articolelor din ziar" .<br />  <br />  <b>Cristian Botezatu,
patron<br />  </b> "Sincer nu prea citesc ziarul, dar cand il citesc as vrea sa gasesc mai multe materiale
despre tineri si oportunitati pentru tineri, locuri de munca, locuinte, credite... Eu tocmai mi-am deschis o
firma si as vrea si mai multe stiri pe economic, mi s-ar parea interesante stirile despre ce fac alte firme sau
ce investitii se fac. Si despre birocratie as vrea sa scrieti mai mult, despre institutiile publice si accesul la
informatie. Sa se vada cum esti tratat cand ceri o informatie publica" <br />  <br />  <b>Alexandru
Costea, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi din Sibiu.<br />  </b> "Informatiile
pe care le furnizam sunt reformulate si se inteleg gresit, se denatureaza, iar la oameni ajunge altfel. Exista
termeni exacti si de multe ori sunt scrisi sub alta forma si se intelege altceva. De multe ori se trunchiaza
informatia pentru ca se publica doar o frantura si nu apar toate informatiile pe care noi le dam. Un sfat
pentru Ziarul de Sibiu ar fi sa nu renuntati de la standardele pe care le aveti acum"  <br />  <br /> 
<b>Raluca Turcan, deputat PLD</b><br />   "Cred ca ar fi o idee buna imbinarea mai sarguincioasa a
stirilor locale cu stirile nationale. Poate ar fi interesant pentru sibieni sa afle mai multe din ZIARUL de
Sibiu ce se intampla la nivel national" <br />  <br />  <b>Corneliu Bucur, director Complexul National
Muzeal Astra<br />  </b> "La varsta de un an copiii precoce disting conturul realitatii, descopera pozitia
verticala si isi afirma prematur personalitatea. Apreciez toate aceste calitati la Ziarul de Sibiu si ii
recomand sa persevereze in atitudinea critica la adresa racilelor societatii, intransigenta fata de cei care
incalca legile si morala societatii si combativa pentru promovarea valorilor autentice si eliminarea
pseudo-valorilor" .<br />  <br />  <b>Silvia Luca, medic primar medicina interna</b><br />    "Ziarul e
ok. Sincer, nu imi place faptul ca se spune ca apare intr-o anumita zi un articol si nu apare. Acesta se
publica intr-un alt numar. In rest ziarul este foarte frumos" .<br />  <br />  <b>Simona Ardelean,
economist<br />  </b> "Recunosc ca nu prea citesc presa locala. As vrea insa sa gasesc in paginile
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Ziarului de Sibiu mai multe despre baschet, despre CSU, este cam singurul sport care ne-a mai ramas
pentru ca fotbal nu mai avem. Si despre tineri as vrea sa vad mai multe articole sau despre Universitate"
<br />  <br />  <b>Cornel Stirbet, deputat PLD Sibiu</b><br />   "Pe vremea de pe cand ZIARUL de
Sibiu era saptamanal avea o anumita tenta editoriala. De cand este saptamanal imi place, nu am ce sa
reprosez. Sper sa devina o concurenta reala pe piata mass-media din Sibiu, pentru ca este mare nevoie" 
<br />  <br />  <b>Ionut Lacatus, elev<br />  </b> "Nu vad suficient sport sau suficiente articole despre
fotbal. Iar ar fi interesant daca ati scrie mai mult despre imbracaminte si ofertele care le au magazinele"
<br />  <br />  <b>Bodgan Gicu, directorul agentiei PrestLand Company Sibiu</b><br />  <br />   "Sunt
multumit ca Ziarul de Sibiu prezinta stiri si analize din domeniul imobiliar, mai ales in suplimentul
specializat. Ar trebui totusi sa vorbiti cu specialisti cu atestate, cu diplome. Oameni care au activat in
domeniu de mult timp, care au experienta si sunt in masura sa dea asemenea declaratii. Ar trebui sa nu
mai dati multa atentie oamenilor fara experienta, fara atestare, care nu cunosc elementele pietei din
domeniu suficient cat sa formuleze estimari si analize. Aceasta situatie va mai dura pana in momentul in
care va exista o organizare si comunicare mai buna in randul acestora. In momentul in care vom fi
organizati din nou, comunicarea cu presa va fi una mai eficienta, facuta de oameni abilitati".<br />  <br />
 <b>Andreea Fleschin<br />  </b> "Mi-ar placea sa gasesc mai mult sudoku si mai multe articole despre
ce se intampla in liceele si scolile sibiene sau despre consumul de droguri. Nu am gasit in niciun ziar pana
acum sa se scrie despre consumul de droguri"  <br />  <br />  <b>Ioan Gligor, director Directia Judeteana
pentru Sport Sibiu</b><br />  <br />  ,,Nu ma nemultumesc foarte multe la ziarul dumneavoastra. In
general imi place. E adevarat, cateodata mai si exagerati, ori dati o anumita tenta articolelor publicate, dar
va dau o nota de 8, ceea ce este foarte bine, zic eu. Este bine ca oamenii importanti din Sibiu sa apara si
pozitiv si negativ. Daca vor aparea lucruri negative despre mine in Ziarul de Sibiu, voi lua masurile
potrivite ca sa nu mai fie cazul. Un sfat din partea mea: sa aveti o legatura mai stransa cu institutiile
deconcentrate, sa urmariti evolutia acestora. Si ma refer aici in primul rand la directia pe care o conduc,
sa incercati sa prezentati mai des lucrurile bune facute pentru sportul sibian" . <br />  <br />  <b>50 de
mii de articole citite</b><br />  <br />  Editia on-line a Ziarului de Sibiu a fost si este cea mai buna
metoda de a tine un contact permanent cu cititorii. Unii ne-au laudat, altii ne-au injurat.
www.ziaruldesibiu.ro s-a mentinut in permanenta in plutonul fruntas al mass-mediei sibiene, in ciuda
caracterului oscilant, caracteristic internetului.<br />  <br />  Ziarul de Sibiu implineste in 10 martie 2006
un an din momentul in care a renuntat la formatul saptamanal si a decis sa apara in fiecare zi pe tarabe.
Noua nu ne plac laudele, si cititorii nostri au inceput sa inteleaga acest fapt. Preferam critica, in masura in
care este constructiva, preferam sugestii si sfaturi. Intr-un an de zile, am reusit sa adunam destule pareri
pentru a imbunatati calitatea ziarului insa n-am ajuns inca in punctul in care sa fim de-a dreptul
multumiti. <br />  In momentul de fata, Ziarul de Sibiu este cel mai citit ziar local din judetul Sibiu, cu
peste 50 de mii de articole citite (afisari). Numarul de vizitatori ne situeaza in momentul de fata pe locul
II: Monitorul de Sibiu: 7953 vizitatori, Ziarul de Sibiu: 7.717 vizitatori, Tribuna: 7.673 vizitatori. O mare
contributie o au si partenerii nostri  "virtuali" , www.sibiul.ro, www.sibiuvirtual.ro, www.sibiuonline.com
si www.csufans.ro.<br />  Primul articol din era cotidianului,  "Tradare nationala" , a avut 106 cititori. In
timp, cititorii au inceput sa aprecieze calitatea articolelor Ziarului. Materialul de deschidere din data de 13
februarie,  "Tunete si traznete la meteo"  a fost citit de 5076 de persoane. <br />  Dar, ce este mai
important in ceea ce priveste afisarea continutului ziarului, pe net, este faptul ca se poate crea un dialog
real, in timp scurt, intre cititori. De foarte multe ori, articole de interes, articole de impact, realizate de
redactorii Ziarului de Sibiu, au produs reactii importante si au stimulat cititorii de pe internet sa isi
exprime opinii si, mai mult, sa aduca informatii suplimentare la articole. Unul din cel mai bun si mai
recent exemplu al unui asfel de dialog extins, creat pe pagina de internet a Ziarului de Sibiu, este cel
dezvoltat in jurul scandalului iscat intre clanurile lui Tamplaru si Sasu. Ziarul de Sibiu a scris in 30
ianuarie primele detalii despre bataia intre clanurile rivale, care a avut loc la Spital. Subiectul a provocat
pe site un dialog foarte aprins. Articolul a avut 2.318 de citiri si 25 de comentarii. Interesul pentru
subiect, evolutia ulterioara a cazului si informatiile prezentate  "incognito"  pe site, au dus la crearea altor
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articole, pe aceeasi tema. Site-ul a devenit loc de dezbatere despre violenta din Sibiu, despre clanuri,
despre care sunt adevaratii vinovati. Ziarul de Sibiu a dat frau liber exprimarii, prin intermediul
internetului. Articolele care au avut incidenta cu cele doua grupari rivale au realizat intre 1.000 si 3.000
de afisari. <br />  Exemplul acestei serii de articole a demonstrat utilitatea dialogului creat intre cititorii
site-ului. Acest dialog este important din mai multe puncte de vedere. Mai intai, stimuleaza libera
exprimare si da posibilitatea sibienilor sa spuna ceea ce cred despre actiunile autoritatilor, despre ceea ce
se intampla in oras si in tara. Pe de alta parte, nu de putine ori s-a intamplat ca intre comentariile aparute
la articolelel ziarului sa apara informatii surprinzatoare, care au dus ulterior la redactarea altor articole.
Cititorii site-ului se simt mai in siguranta in momentul in care vor sa dezvaluie informatii pretioase,
pentru ca internetul le asigura anonimatul. Stimulati de dialogul creat in jurul unui subiect, unii dintre
cititori se decid sa divulge lucruri importante. Pe de alta parte, anonimatul oferit de internet face ca de
multe ori, printre comentarii, sa apara jigniri la adresa unor persoane sau informatii care ulterior se
dovedesc neadevarate. Este latura negativa a dialogului creat pe internet. <br />  Per ansamblu insa,
comentariile oferite de cititorii Ziarului au o mare importanta pentru raul de libera exprimare care ar
trebui sa curga mai rapid, in Sibiu. Ziarul de Sibiu canalizeaza aceste nevoi ale sibienilor de a isi exprima
opinia fata de realitatea care ii inconjoara si de a isi aduce sugestiile la actiunile autoritatilor. In 2
februarie, Ziarul de Sibiu anunta intentia autoritatilor de a gasi un nume aeroportului. Articolul din acea
data, si alte articole ulterioare, au dat posibilitatea sibienilor sa vina cu propriile propuneri. Din nou,
dialogul creat pe site a fost unul util si a fost completat cu sugestiile si comentariile pe marginea
subiectului, venite pe adresa de e-mail a redactiei. <br />  <br />  <b>  "Anaconda"  sugrumata, art. din
18.02.2007, 4.052 afisari</b><br />   "Dupa �90, multi "romani" au plecat in ocident sa faca bani. S-au
ocupat cei mai multi sa fure din magazine si cu tot feluri de lucruri care nu ne facea cinste celor din tara
si altora care erau in ocident si isi castigau bani in mod cinstit" , fragment din comentariu scris de 
"Ardelean suta la suta" <br />  <br />  <b>CJ cauta nume pentru Aeroport, art. din 02.02.2007, 887
afisari</b><br />   "De acord cu Aeroportul International Sibiu. Denumire simpla si la obiect, fara referiri
la nimic. Este un simplu aeroport." , comentariu scris de Vocea Sibiului. <br />  <br />  <br /> 
<b>Lungul drum al stirii catre taraba</b><br />  <br />  ZIARUL este un produs ca oricare altul. Si la fel
ca orice produs, are un proces tehnologic din care nu poate lipsi nimic. Pentru a ne prezenta mai bine
intr-o editie care aniverseaza un an de cotidian, am decis sa prezentam cititorilor ZIARUL de Sibiu asa
cum se dezvolta de dimineata, spre seara, in lungul drum al stirii catre taraba. Prima pagina din acest
numar este si ea una simbolica. Asa arata ZIARUL de Sibiu in penultima lui forma, atunci cand se discuta
ce va aparea a doua zi.<br />  <br />  <b>Sedinta</b><br />  <br />  La inceput este sedinta de
dimineata. Aici se pune la cale prima formula a ZIARULUI. Ideile se discuta, subiectele se accepta sau se
refuza, in functie de gradul de interes pe care credem ca il au pentru sibieni. Formula pe care se merge
este extrem de simpla si se preda in orice curs pentru jurnalism: prioritate au informatiile care intereseaza
un numar cat mai mare de cititori. Selectia este una extrem de riguroasa si se bazeaza 90% pe
feedback-ul venit din partea cititorilor. De aici, fiecare reporter o ia pe drumul lui, in dezvoltarea
subiectelor. <br />  <br />  <b>Teren</b><br />  <br />  Acesta este termenul folosit pentru perioada din
zi alocata pentru documentare. Intalniri cu diverse persoane, conferinte de presa, sedinte. Un program pe
care fiecare reporter si-l face, in functie de ce se discuta dimineata. Echipa se aduna in jurul orei 14, cand
urmeaza cea de-a doua sedinta a zilei. Aici se aduna rezultatele cu care reporterii se intorc de pe teren.
Informatiile sunt ierarhizate in functie de importanta lor. Li se da un numar de  "semne"  (numarul
literelor din care e compus un text). Tot de aici se stabileste in ce pagina intra fiecare articol, in functie de
subiect. In fiecare zi, exista pagini tematice, care se realizeaza separat. Pe langa paginile de  "eveniment" 
exista paginile de mica publicitate, care au un alt parcurs. In general, termenul acordat pentru scris este
dat pana la ora 16, cand incep sa se realizeze  "machetele" . Un exemplu de o astfel de  "macheta"  este
prima pagina a ZIARULUI de astazi. Textelor programate sa intre intr-o pagina le sunt numarate numarul
de litere si li se stabileste locul in pagina, in functie de spatiul disponibil. Fotografiile sunt inserate pentru
textele care au nevoie si de o exemplificare in imagini. <br />  <br />  <b>Tipar</b><br />  <br />  Dupa
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realizarea machetelor, acestea sunt trimise la tehnoredactori care le pregatesc pentru tiparire. Paginile
realizate in prima forma sunt scoase la corectura. Dupa corectarea greselilor, paginile sunt tiparite inca o
data pentru a se vedea forma finala. Acestea primesc B. T. (bun de tipar) si se trimit la tipografie. Distanta
Sibiu - Brasov, acolo unde ZIARUL este tiparit se face  "via"  internet. Pana dimineata ZIARUL se
intoarce in Sibiu, in editie tiparite si ajunge pe tarabe. <br />  <br />  <b>Echipa</b><br />  <br />  Pe
langa ce se vede in ZIAR, reporteri, tehnoredactori, din echipa mai fac parte si alti oameni fara de care
nimic nu ar putea functiona. Soferul, contabilul, consilierul juridic si pana la directorul de publicitate sau
cel executiv, cu totii au un rol fara de care ZIARUL nu ar putea exista. <br />  Acesta este lungul drum al
stirii catre taraba. Dar este doar o parte fata de tot ce inseamna ZIARUL de Sibiu. Mai este editia on-line,
care si ea trebuie pregatita, dupa ce editia tiparita ajunge la tipar, adica pe la ora 20. In total, in fiecare zi,
ZIARUL de Sibiu inseamna pentru cei mai multi aproximativ 12 ore de munca. Articolul de fata nu se
vrea un elogiu, ci o prezentare a unui produs. Veti vedea ca nu am spus tot. <br />  
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