DECLARAŢIE
Centrul Independent de Jurnalism s-a documentat în privinţa problemelor holdingului Euronova
Media Grup şi a ajuns la concluzia că Consiliul Coordonator al Audiovizualului creează în mod intenţionat
obstacole în dezvoltarea componentelor acestui holding.
Instituţiile audiovizuale din cadrul holdingului se simt hărţuite, marginalizate şi nedreptăţite, iar
Consiliul Coordonator al Audiovizualului nu are motive suficient de serioase pentru a-şi justifica acţiunile.
Astfel C.C.A. se opune insistent extinderii razei de emisie a postului Radio Basarabia şi nu permite
componentelor holdingului Euronova Media Grup crearea unei reţele independente cu acoperire naţională.
La concursul din 14 iunie 2005 pentru utilizarea frecvenţelor radio şi a canalelor TV disponibile, C.C.A. a
preferat să restituie Ministerului dezvoltării informaţionale un număr semnificativ de frecvenţe radio şi
canale TV decât să le distribuie holdingului Euronova Media Grup. Astfel C.C.A., în loc să contribuie la
utilizarea frecvenţelor la capacitatea maximă, iar pe cele care sunt solicitate de concurenţi egali să le
partajeze, pentru ca publicul să aibă un acces maxim la informaţie şi o posibilitate de alegere mai mare,
preferă să returneze frecvenţele, neoferind publicului nimic. Dacă există motive serioase pentru ca o
frecvenţă să rămână neexplorată, ele trebuie anunţate şi, în măsura posibilităţilor, publicul trebuie antrenat
în luarea unor asemenea decizii de interes comunitar. Din păcate, deciziile C.C.A. nici măcar nu sunt
motivate, iar publicul habar nu are de ce a fost lipsit de dreptul de a asculta/viziona un anumit post. C.C.A.
nu a folosit niciodată metodici de consultare a populaţiei şi antrenare a acesteia în luarea deciziilor, deşi
deciziile acestuia au o semnificaţie deosebită pentru populaţie.
Neexploatarea frecvenţelor radio şi canalelor TV aduce prejudicii populaţiei prin lipsirea de surse
suplimentare şi alternative de informare şi divertisment, dar şi prejudicii economice, or, existenţa şi
dezvoltarea instituţiilor audiovizuale aduce venituri statului şi duce la apariţia unor noi locuri de muncă.
Sunt absolut neconvingătoare argumentele C.C.A. emise pentru respingerea grilei de emisie
comună a posturilor TV „Telecanal-26”, „Megan-TV”, „Albasat TV” şi „TV-Euronova”, sub motivul că
acestea vor proceda şi la retransmisiuni, în condiţiile în care ele îşi propun să emită emisiuni originale în
proporţie de 72% săptămânal.
Considerăm o dovadă clară de hărţuire numărul şi caracterul sancţiunilor administrative aplicate
într-o perioadă scurtă dlui Efim Bardan, director al postului „Albasat TV” din Nisporeni. Astfel în martie şi
mai 2005 Efim Bardan este sancţionat de 4 ori administrativ în sumă totală de 9900 de lei. Faptul că
sancţiunile administrative s-au aplicat abuziv a fost confirmat şi de instanţele de judecată, care au anulat
cele 4 sancţiuni aplicate.
Apreciind starea de lucruri descrisă mai sus şi primind de la holdingul Euronova Media Group
sesizări despre intimidări recente din partea Serviciului de Informaţii şi Securitate, ajungem la concluzia că
autorităţile statale înfăptuiesc o comandă politică, care urmăreşte stoparea procesului de dezvoltare a unei
reţele naţionale de către Euronova. Este afectat pluralismul de opinii şi se încalcă dreptul publicului la o
informare diversă şi multiaspectuală în numele unor interese politice ascunse, care sunt uşor sesizabile.
Suntem profund revoltaţi de această situaţie. Populaţia simte necesitatea diversificării surselor de
informaţie şi are nevoie de instituţii audiovizuale puternice, care să fie capabile să satisfacă aşteptările
publicului. În acest sens, considerăm crearea unei reţele audiovizuale de către Euronova Media Group un
eveniment pozitiv şi dorit, ce va contribui la progresarea audiovizualului naţional şi la crearea unei
atmosfere de concurenţă sănătoasă între instituţiile audiovizuale. Solicităm tuturor autorităţilor din R.M., şi
în mod special C.C.A., măsuri adecvate de susţinere a instituţiilor audiovizuale naţionale.
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