Viorel Popescu
În momentul terminării liceului (pe care l-am făcut la Brașov), nu eram încă decis spre ce
profesie să mă îndrept și, deci, nici la ce facultate să dau admitere. Iată însă că, la un moment dat,
cineva mi-a sugerat perspectiva de a călători în străinătate, de a vedea lumea care ne era interzisă
pe atunci de regimul comunist îndesat de restricții și tabuuri. Așa am ajuns să intru, în 1962, la
Facultatea de Comerț Exterior de la Academia de Studii Economice din București. Cred că am
făcut atunci un pas important pe drumul destinului meu profesional. Printre altele, am învățat
economie mondială și drept internațional, precum și două limbi străine (rusa și franceza).
La absolvirea facultății am ajuns iar la o răscruce a oportunităților. Și am putut alege să împac
talentul meu în ale scrisului cu dorința de a cunoaște alte țări, dând curs oportunității de a deveni
comentator de economie mondială la „Scînteia”, cel mai mare ziar al țării. În paginile „Scînteii”,
de-a lungul a 15 ani, deși eram mai toți prizonieri în „închisoarea” comunistă, am reușit să mă
formez profesional.
Apoi, în 1982, am ajuns publicist comentator și realizator la Radiodifuziunea Română. Aici
am parcurs cea mai spectaculoasă perioadă a carierei mele de gazetar. De-a lungul unui sfert de
veac, mi-am construit emisiunile cu convingerea că un jurnalist de radio trebuie să fie un adevărat
artist și „om al cetății”, având deopotrivă capacitatea de a contribui la formarea unei atitudini civice
și culturale, precum și de a genera o emoție sinceră în sufletul și conștiința radioascultătorilor.
Am trecut prin toate departamentele – de la Radiojurnal la Radioprograme. Însă în 1996, am
câștigat prin concurs funcția de director al Canalului Radio România Actualități. Și am rămas director
un deceniu. A fost perioada „de aur” a carierei mele de jurnalist, de mari satisfacții profesionale,
când România Actualități a devenit vectorul numărul 1 al mass-media românești. Mă pot mândri
că sunt singurul gazetar de emisiuni radiofonice care își poate saluta nu numai ascultătorii, ci și
spectatorii, în înțelesul propriu al cuvântului. Pentru că sunt primul - și, deocamdată, singurul realizator de emisiuni cu public transmise în direct la radio (cele mai multe din Sala Radio).
Când ceasul pensionării mele a sunat inevitabil, am părăsit Radioul, dar am întâlnit
Televiziunea. M-am îndrăgostit de miracolul audio-vizual din prima clipă în care am început să
muncesc la Televiziunea României de Mâine. Televiziunea m-a prins în mrejele ei, pe măsură ce
i-am descoperit secretele.
În ultimii ani, publicistica mea s-a îmbogățit. Am scris două cărți. În 2018, „reportajul” vieții
mele, sub binemeritatul titlu „Viața ca un spectacol”. Iar în 2019, am publicat o carte dedicată
Revoluției Române – „Baricada Radio”, un amplu „reportaj” despre rolul radioului în evenimentele
din decembrie 1989.
Astăzi, ca membru în Comisia de atestare profesională a UZPR, sunt bucuros să dau girul
meu unor noi colegi de breaslă valoroși, care vin să întărească rândurile Uniunii.

