
Am 68 de ani, sunt jurnalist, iar ultimul meu loc de muncă a fost la Radio Româ-
nia Internațional (continui să lucrez și acum, ca realizator de emisiuni - colaborator).

Am făcut studii de filologie la Universitatea din București și de doctorat în jur-
nalism la Universitatea din Chișinău. 

Am semnat cu numele civil sute de emisiuni la radio, iar pseudonimele Valentin 
Mărgineanu și Tudor Cireș pot fi regăsite în numeroase articole din presa scrisă. 

Viața mea e strâns legată de meseria de jurnalist. Am debutat în presă la Bacău, 
publicând în ziarele locale de dinainte și de după Revoluție. Am continuat să scriu 
și după mutarea la București unde, opt ani, ca redactor, am publicat în „Jurnalul 
Național”, „România Liberă”, „Evenimentul Zilei”, „Felicia”, „Taifasuri” și, efemer, 
în alte cotidiane și săptămânale. 

Timp de peste 30 de ani, am parcurs treptele inițierii, afirmării și consacrării ca 
jurnalist de radio. Am construit emisiuni, rubrici, interviuri și corespondențe care au 
antrenat importante personalități ale timpului, dar și oameni simpli, cu principalul 
scop  de a reda ascultătorilor din țară și de peste hotare vocea adevărată a realității 
românești. 

În perioada 1996-2004 am fost corespondent special al Radio România în Repu-
blica Moldova, contribuind la consolidarea relației privilegiate București-Chișinău.

Drumul meu în presă n-a fost mereu neted. Pentru curajul de a scrie o serie de 
reportaje privind rusificarea românilor din Ucraina mi s-a interzis intrarea, timp de 
cinci ani pe teritoriul statului vecin; de asemenea, pentru promovarea cu insistență a 
valorilor românești în activitatea Biroului Radio România la Chișinău, am fost consi-
derat persona non grata în Republica Moldova.

Sunt, în continuare, activ în presa română, atât în audiovisual, cât și în presa 
scrisă, cu o prezență zilnică ori săptămânală notabilă. Știu că nu mă voi opri să co-
munic lumii gândurile mele despre oameni și viață. Știu că nu-mi voi prăsi nicicând 
credința și idealurile.

Valentin Țigău


