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Prefaţă
Această publicaţie apare în cadrul proiectului „Perspectivele creării mass-media profesioniste şi
rentabile în UTA Gagauz-Yeri”. Proiectul a avut scopul de a acorda asistenţa necesară principalilor
„actori” (jurnalişti, cadre didactice, reprezentanţi ai puterii executive şi legislative locale) implicaţi
în procesul de deetatizare a mass-media şi de creare a unor instituţii de presă independente şi profitabile, proces care a demarat în această regiune la începutul anului 2007. Proiectul s-a axat şi pe
asigurarea instrumentarului necesar în procesul de reorganizare a mass-media, pe conştientizarea
beneficiilor implementării reformelor într-o manieră cât mai eficientă. Organizaţiile nonguvernamentale care au implementat acest proiect – Centrul Independent de Jurnalism, Asociaţia Presei Independente şi Centrul „Acces-Info” – şi-au propus să contribuie şi la profesionalizarea mass-media
scrise şi audiovizuale din regiune.
Proiectul a fost implementat în perioada septembrie 2007 – ianuarie 2008 şi a inclus mai multe
componente. Una dintre componente a prevăzut chestionarea reprezentanţilor mass-media şi ai
puterii locale. În această publicaţie veţi afla ce cred jurnaliştii din regiune despre condiţiile lor de activitate, „subiectele interzise”, relaţiile cu autorităţile locale, precum şi despre obstacolele înregistrate
în procesul de reformare. De asemenea, veţi afla opinia reprezentanţilor puterii din UTA GagauzYeri despre gradul de independenţă al mass-media regionale şi necesitatea transformărilor în acest
domeniu.
În cadrul componentei de instruire şi consultanţă a reprezentanţilor mass-media şi cadrelor didactice universitare din UTAG, în perioada octombrie – decembrie 2007, la Comrat s-au desfăşurat
trainingurile „Managementul eficient al redacţiei de ştiri a posturilor radio şi tv”, „Reportajul radiotv” şi “Reflectarea problemelor comunitare în presa scrisă”. Programul de consultanţă a fost axat pe
subiecte ce ţin de managementul eficient al mass-media, motivarea angajaţilor şi vânzările de publicitate. Programele de instruire şi consultanţă au fost ţinute de experţi ai organizaţiei “Internews”
din Ucraina, precum şi de instructori şi jurnalişti locali. La sfârşitul acestei componente, instructorii
au întocmit o serie de recomandări pentru mass-media scrise şi audiovizuale din UTA Gagauz-Yeri,
care sunt incluse în această publicaţie.
O altă componentă a proiectului a fost analiza legislaţiei din domeniul audiovizualului, realizată
cu scopul de a stabili dacă aceasta facilitează sau împiedică procesul de reformare a mass-media
din regiune. Eugeniu Rîbca, expert în legislaţia mass-media, vă propune un comentariu la Legea
Audiovizualului a UTA Gagauz-Yeri (adoptată de către Adunarea Populară în iulie 2007) şi o serie
de recomandări privind procesul de reorganizare a Companiei de stat „Teleradio-Găgăuzia” în radiodifuzor public regional.
Prezenta publicaţie mai include o serie de propuneri privind eficientizarea colaborării dintre
mass-media, administraţia publică locală şi organizaţiile nonguvernamentale. Acest raport îşi propune să devină un instrument de lucru pentru cei interesaţi de problemele respective.
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1. Expertiza legislaţiei mass-media

Eugeniu Rîbca,
expert în legislaţia mass-media

Comentariu la Legea Audiovizualului
a UTA Gagauz-Yeri şi recomandări privind procesul
de reorganizare a Companiei de stat
“Teleradio-Găgăuzia” în radiodifuzor public regional
1. Prevederile Codului audiovizualului privind statutul juridic al
Companiei „Teleradio-Găgăuzia” şi procesul de reorganizare a
Companiei de stat „Teleradio-Găgăuzia” în radiodifuzor public regional
Pe data de 27.07.2006, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Codul audiovizualului
al Republicii Moldova (în continuare – Codul), care a fost publicat în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova nr.131-133 din 18.08.2006 şi a intrat în vigoare în ziua publicării
sale oficiale. Elaborarea şi adoptarea Codului a avut drept scop racordarea legislaţiei
naţionale în domeniul audiovizualului la standardele europene şi internaţionale. Codul
cuprinde 68 de articole şi este structurat în 9 capitole: Capitolul I. Dispoziţii generale,
Capitolul II. Principiile de comunicare audiovizuală, Capitolul III. Publicitate, teleshopping şi sponsorizare, Capitolul IV. Licenţele, Capitolul V. Control şi sancţiuni, Capitolul
VI. Consiliul coordonator al audiovizualului, Capitolul VII. Radiodifuzorii publici, Capitolul VIII. Radiodifuzorii privaţi, Capitolul IX. Dispoziţii finale şi tranzitorii.

În art.2 lit.d) din Cod este definită noţiunea „radiodifuzor public”: instituţie audiovizuală naţională sau regională, cu statut de persoană juridică de drept public,
aflată în serviciul societăţii, independentă editorial, a
cărei activitate este supravegheată de societate”. Reglementările relevante privind statutul juridic al radiodifuzorilor publici din Republica Moldova se conţin în Capitolul VII Radiodifuzorii publici al Codului, cuprinzând
art. 50-65. Majoritatea acestor prevederi reglementează
activitatea radiodifuzorului public naţional Instituţia
publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (în continuare – IPNA).
Doar un singur articol (art.65) din Capitolul VII
Radiodifuzorii publici al Codului conţine prevederi ce
se referă la statutul juridic al radiodifuzorilor publici
regionali: „(1) În U.T.A. Găgăuzia funcţionează, în conformitate cu prezentul cod, la decizia Adunării sale
Populare, radiodifuzorul public regional Compania
“Teleradio-Găgăuzia”. (2) În raioanele de pe malul stîng
al Nistrului, după soluţionarea problemei transnistrene,
la decizia autorităţilor publice regionale, va funcţiona
||

radiodifuzorul public regional.”
Art.65 alin.(1) nu este, însă, singura prevedere din
Cod privind activitatea Companiei „Teleradio-Găgăuzia”. Necesitatea unor norme suplimentare se impuneau
în vederea evitării a cel puţin trei situaţii eventuale, ce ar
fi pus sub ameninţare integritatea aplicării Codului:
a) interpretarea restrictivă a prevederilor art.65
alin.(1), potrivit cărora Compania de stat „Teleradio-Găgăuzia” urma a fi considerată lichidată din
momentul adoptării Codului („... funcţionează... la
decizia Adunării sale Populare...”). Reamintim că
prin art.43 alin.(2) din Legea audiovizualului nr.66XXVIII/III din 10.07.2007 a UTA Găgăuzia au fost
anulate Hotărârea Adunării Populare a Găgăuziei
nr.377-XXXVII/II din 20.12.2002 cu privire la instituirea companiei de stat „Teleradio-Găgăuzia” şi
Hotărârea Comitetului Executiv al Găgăuziei nr.1/8
	

Постановление Народного Собрания Гагаузии «Об
учредительстве государственной компании «Телерадио Гагаузии» №377-XXXVII/II от 20 декабря
2002г.
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din 13.01.2003 privind instituirea TRG. În asemenea condiţii, din punct de vedere juridic, nu poate
fi atestată existenţa radiodifuzorului public regional
„Teleradio-Găgăuzia”;
b) crearea radiodifuzorului public regional „TeleradioGăgăuzia” şi, concomitent, păstrarea actualului radiodifuzor Compania de stat „Teleradio-Găgăuzia”,
astfel tergiversându-se transformarea radiodifuzorului de stat în radiodifuzor public. Reamintim că
această idee a fost utilizată de anumiţi înalţi demnitari de stat din Republica Moldova în vederea tergiversării procesului de reorganizare a IPNA;
c) caracterul declarativ-inaplicabil al prevederilor
art.65 alin.(1) din Cod. Cu regret, în legislaţia Republicii Moldova pot fi atestate numeroase norme şi
chiar legi inaplicabile. În multe cazuri caracterul inaplicabil este cauzat de (se explică prin) lipsa mecanismelor şi termenelor privind transpunerea în viaţă
a prevederilor legislaţiei în vigoare.
În vederea accelerării procesului de transformare a
Companiei de stat „Teleradio-Găgăuzia” în radiodifuzor
public regional, în art.68 din Cod Parlamentul Republicii Moldova a instituit o serie de norme atât privind
activitatea acestui radiodifuzor în perioada de până la
reorganizare, cât şi în procesul de reorganizare:
„(5) Consiliul Coordonator al Audiovizualului va
iniţia, în termen de 2 luni de la constituire, controlul
serviciilor de programe existente şi al legalităţii eliberării licenţelor către titulari, inclusiv radiodifuzorilor
fondaţi şi finanţaţi de autorităţile administraţiei publice locale, va elabora recomandări privind mecanismele de intrare în legalitate a acestora, astfel încît
să nu se admită lichidarea lor, ci să se asigure crearea
unui mediu pluralist de dezvoltare a domeniului audiovizualului.
(6) Autorităţile administraţiei publice locale fondatoare de instituţii ale audiovizualului vor emite,
în termen de 3 luni, decizii de reorganizare a acestor
instituţii în conformitate cu prezentul cod.”
Privitor la obligaţiile prevăzute pentru autoritatea
de reglementare din domeniul audiovizualului în art.68
alin.(5) din Cod, Consiliul Coordonator al Audiovizualului (în continuare – CCA) a exercitat formal anumite
obligaţii, iar altele nici nu şi le-a asumat. CCA a avut
următoarele obligaţii:
- de a „elabora recomandări privind mecanismele de
intrare în legalitate” a „radiodifuzorilor fondaţi şi finanţaţi de autorităţile administraţiei publice locale”.
CCA nu a elaborat „recomandări privind mecanis	
	

Постановление Исполнительного Комитета
Гагаузии «Об учреждении ГРТ» №1/8 от 13 января
2003 г.
Sublinierile ne aparţin.

mele de intrare în legalitate” a Companiei de stat
„Teleradio-Găgăuzia”, activitatea sa reducându-se la
expedierea unor scrisori de informare privind dispoziţiile art.68 alin.(5)-(6) din Cod;
- de a „iniţia, în termen de 2 luni de la constituire,
controlul serviciilor de programe existente şi al legalităţii eliberării licenţelor către titulari, inclusiv radiodifuzorilor fondaţi şi finanţaţi de autorităţile administraţiei
publice locale”. În acest context, reamintim că, pe parcursul lunilor septembrie-octombrie ale anului 2007,
Compania de stat „Teleradio-Găgăuzia” a activat fără
licenţă de emisie, termenul acesteia expirând pe parcursul lunii septembrie. Mai mult decât atât, CCA a adoptat
o decizie prin care a permis activitatea radiodifuzorului
Compania de stat „Teleradio-Găgăuzia” până la obţinerea unei noi licenţe de emisie. Or, o asemenea decizie a
CCA este contrară art.68 alin.(8) din Cod: „Licenţele de
emisie eliberate radiodifuzorilor înainte de intrarea în
vigoare a prezentului cod rămîn în vigoare pînă la expirarea termenelor pentru care au fost acordate”;
- de a „elabora recomandări privind mecanismele de
intrare în legalitate” a radiodifuzorilor fondaţi şi finanţaţi de autorităţile administraţiei publice locale,
„astfel încît să nu se admită lichidarea lor, ci să se
asigure crearea unui mediu pluralist de dezvoltare a
domeniului audiovizualului”. Această prevedere din
art.68 alin.(5), examinată doar sub aspectul transformării Companiei de stat „Teleradio-Găgăuzia” în
radiodifuzor public regional, impunea pentru CCA
obligaţia elaborării unor reglementări în vederea
reorganizării. Interdicţia privind lichidarea acestei
instituţii, impusă expres de Parlamentul Republicii
Moldova în cuprinsul Codului, urma să-şi găsească
locul în recomandările privind mecanismele de
intrare în legalitate a Companiei de stat „Teleradio-Găgăuzia”, pe care trebuia să le elaboreze şi să
le adopte autoritatea de reglementare din domeniul
audiovizualului.
Este evident că CCA urma să-şi onoreze obligaţia
privind elaborarea şi adoptarea recomandărilor privind mecanismele de intrare în legalitate a Companiei de stat „Teleradio-Găgăuzia” în „timp util”: până
în momentul adoptării de către Adunarea Populară a
Găgăuziei a Legii audiovizualului nr.66-XXVIII/III din
10.07.2007 a UTA Găgăuzia (în continuare – Legea),
publicată în Buletinul documentelor oficiale al Găgăuziei nr.5-6 din 27.07.2007. Şi acest „timp util”, pe care
îl avea la dispoziţie CCA, urma a fi stabilit în raport cu
prevederile art.68 alin.(6): „Autorităţile administraţiei
publice locale fondatoare de instituţii ale audiovizualului vor emite, în termen de 3 luni, decizii de reorganizare
a acestor instituţii în conformitate cu prezentul cod”.
	

Закон №66-XXVIII/III от 10.07.2007 АТО Гагаузия
«О телевидении и радио» (Бюллетень официальных
документов Гагаузии nr.5-6 (66-67) от 27.07.2007 г.
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1. Expertiza legislaţiei mass-media
2. Implementarea prevederilor Codului audiovizualului
privind procesul de reorganizare a Companiei de stat
„Teleradio-Găgăuzia” în radiodifuzor public regional
Luând în considerare absenteismul CCA din procesul de reorganizare a Companiei de stat „Teleradio-Găgăuzia”, precum şi faptul că termenul de 3 luni
prevăzut pentru reorganizarea acestui radiodifuzor
a expirat cu mult timp înainte de adoptarea Legii,
suspiciunile privind implementarea tendenţioasă a
Codului de către Adunarea Populară a Găgăuziei ar
putea fi considerate neîntemeiate.
Putem vorbi doar de anumite imperfecţiuni şi
neajunsuri prezente în cuprinsul Legii. Sub aspectul procesului de reorganizare a Companiei de stat
„Teleradio-Găgăuzia” în radiodifuzor public regional,
însă, Adunarea Populară a Găgăuziei nu a inserat în
Lege prevederi contrare reglementărilor din Cod.
Art.44 alin.(3) din Lege, în conformitate cu art.68
alin.(6) din Cod, prevede că „autorităţile administraţiei publice locale ale Găgăuziei fondatoare de
instituţii ale audiovizualului vor emite, în termen de
3 luni, decizii de reorganizare a acestor instituţii în
conformitate cu prezenta lege”. În asemenea împrejurări, adoptarea Hotărârii Adunării Populare a Găgăuziei nr.257-XXVIII/III din 20.07.2007 cu privire la
anumite măsuri privind realizarea Legii audiovizualului nr.66-XXVIII/III din 10.07.2007 a UTA, prin
care Comitetul Executiv al Găgăuziei este obligat să
lichideze Compania de stat „Teleradio-Găgăuzia”
(p.2), nu poate trezi decât nedumeriri şi suspiciuni
privind implementarea tendenţioasă a normelor din
Cod şi din Lege. Această hotărâre a Adunării Populare a Găgăuziei contravine atât Codului, cât şi Legii.
În opinia noastră, aceste imperfecţiuni şi neajunsuri nu sunt de neînlăturat, deoarece procesul de
„intrare în legalitate” a Companiei de stat „TeleradioGăgăuzia” încă nu s-a încheiat. Reamintim că există
Legea privind transformarea Companiei de stat „Teleradio-Găgăuzia” în radiodifuzor public regional,
care în acest moment nici nu dispune de licenţă de
emisie. În asemenea împrejurări, se impune conlucrarea eficientă dintre CCA şi Adunarea populară a
Găgăuziei, în vederea aplicării garanţiilor prevăzute
în art.68 alin.(5) pentru procesul de reorganizare a
Companiei de stat „Teleradio-Găgăuzia” în radiodifuzor public regional.
Prevederile referitoare la activitatea radiodifuzorului public regional Compania „Teleradio-Găgău-

zia” se regăsesc şi în alte articole din Cod, altele decât
art.65 şi art.68.
„Autorităţile administraţiei publice locale” şi
„autorităţile publice regionale”: o problemă de
ordin juridic în procesul de reorganizare a Companiei „Teleradio-Găgăuzia”? Pe parcursul monitorizării procesului de reorganizare a Companiei
„Teleradio-Găgăuzia”, a apărut întrebarea, dacă prevederea art.68 alin.(6) din Cod se referă la Adunarea
Populară a Găgăuziei şi la Comitetul Executiv al Găgăuziei. Potrivit unor opinii, aceste autorităţi din Găgăuzia nu ar fi autorităţi ale administraţiei publice
locale, ci autorităţi publice regionale. Problema ţine
de sintagma „autorităţile administraţiei publice locale”, utilizată în art.68 alin.(5) şi (6) din Cod.
Or, Codul este o lege a Republicii Moldova, de
aceea şi semnificaţia acestei sintagme urmează a fi
interpretată în contextul legislaţiei republicane şi nicidecum în contextul legislaţiei locale.
Astfel, în art.1 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, au fost incluse
noţiunile „autorităţi ale administraţiei publice locale
de nivelul întâi” şi „autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul al doilea”:
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Постановление Народного Собрания Гагаузии «О
некоторых мерах по реализации Закона АТО Гагаузия «О телевидении и радио» №66-XXVIII/III от
10.07.2007г. (Бюллетень официальных документов
Гагаузии nr.5-6 (66-67) от 27.07.2007.

„autorităţi ale administraţiei publice locale de
nivelul întâi – autorităţi publice, luate în ansamblu, care sunt constituite şi activează pe teritoriul
satului (comunei), oraşului (municipiului) pentru
promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor colectivităţilor locale;
autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul al doilea – autorităţi publice, luate în ansamblu, care sunt constituite şi activează pe teritoriul
raionului, municipiului Chişinău, unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special pentru
promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei unităţii administrativ-teritoriale
respective”.
Este adevărat că Legea nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală a fost adoptată
	

Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr.32-35 din 09.03.2007).
Deşi nu se referă la procesul de reorganizare a Companiei de stat „Teleradio-Găgăuzia”, prezentăm şi noţiunea
„autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul
întâi”. Prezentarea acestei noţiuni este necesară mai ales
în vederea facilitării unor idei ulterioare din prezentul
studiu.
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după intrarea în vigoare a Codului şi a intrat în vigoare doar în luna martie 2007. Însă Legea nr.123-XV,
din 18.03.2003 privind administraţia publică locală,
conţine în art.1 aceleaşi noţiuni („autorităţi ale admi	

Legea nr.123-XV din 18.03.2003 privind administraţia
publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr.49 din 19.03.2003).

nistraţiei publice locale de nivelul întâi” şi „autorităţi
ale administraţiei publice locale de nivelul al doilea”),
fiind identice cu cele din noua lege. Noţiunile în cauză au fost incluse în vederea utilizării lor în contextul
acestor două legi privind administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile art.109 – art.111
din Constituţie, precum şi în cazul utilizării acestor
noţiuni în legislaţia în vigoare.

RECOMANDĂRI
privind procesul de reorganizare a Companiei de stat
„Teleradio-Găgăuzia” în radiodifuzor public regional
Adunarea Populară
a Găgăuziei:

- să anuleze prevederile din p.2 al Hotărîrii Adunării Populare a Găgăuziei nr.257-XXVIII/III din 20.07.2007 cu privire la anumite măsuri privind realizarea Legii audiovizualului nr.66-XXVIII/III din
10.07.2007 a UTA privind lichidarea Companiei de stat „TeleradioGăgăuzia”, care contravin art.68 alin.(6) din Codul audiovizualului
al Republicii Moldova şi art.44 alin.(3) din Legea audiovizualului
nr.66-XXVIII/III din 10.07.2007 a UTA Găgăuzia;

Comitetul Executiv
al Găgăuziei:

- să anuleze decizia privind lichidarea Companiei de stat „TeleradioGăgăuzia”, adoptată în temeiul p.2 al Hotărârii Adunării Populare
a Găgăuziei nr.257-XXVIII/III din 20.07.2007 cu privire la anumite
măsuri privind realizarea Legii audiovizualului nr.66-XXVIII/III
din 10.07.2007 a UTA, care contravin art.68 alin.(6) din Codul audiovizualului al Republicii Moldova şi art.44 alin.(3) din Legea audiovizualului nr.66-XXVIII/III din 10.07.2007 a UTA Găgăuzia;

Consiliul Coordonator
al Audiovizualului
din Republica Moldova:

- în calitate sa de „autoritate publică autonomă”, „responsabilă pentru implementarea şi respectarea” Codului audiovizualului al Republicii Moldova şi a „tratatelor internaţionale în domeniul audiovizualului la care Republica Moldova este parte” (art.39), în calitatea
sa de „garant al apărării interesului public în domeniul comunicării
audiovizuale pe principii democratice şi ale drepturilor consumatorului de programe” (art.41), urmează
- să acţioneze din oficiu (art.10 alin.(1) şi (4), art.41 alin.(1) lit.a)) în
vederea respectării prevederilor art.68 alin.(5)-(6) din Codul audiovizualului al Republicii Moldova în procesul de reorganizare (intrare în legalitate) a radiodifuzorului Companiei de stat „TeleradioGăgăuzia” în radiodifuzor public regional;
- să abandoneze practica adoptării deciziilor ilegale prin care se aprobă difuzarea programelor în perioada ulterioară momentului expirării licenţei de emisie a radiodifuzorului şi până în momentul eliberării (obţinerii) unei noi licenţe de emisie, atât în raport cu Compania de stat „Teleradio-Găgăuzia”, cât şi în raport cu alţi radiodifuzori
publici şi privaţi.
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3. Prevederile Legii audiovizualului nr. 66-XXVIII/III din 10.07.2007
a UTA Găgăuzia* privind statutul juridic al radiodifuzorului public
regional Compania „Teleradio-Găgăuzia”
Adoptarea de către Adunarea Populară a Găgăuziei a Legii reprezintă rezultatul unui efort salutar în
procesul de democratizare a mass-media. În linii generale, prin această lege sunt instituite reglementări
binevenite pentru evoluţia instituţiilor audiovizuale
independente şi pluraliste.
Totodată, amintim că atingerea scopurilor prevăzute în art.1 al Legii nu reprezintă doar o problemă
de elaborare şi adoptare a Legii de către Adunarea
Populară a Găgăuziei. Atingerea acestor scopuri cere
manifestarea voinţei politice în vederea implementării cu bună-credinţă a prevederilor Codului şi Legii.
Or, în condiţiile în care Legea pare să fi fost folosită, în procesul de reorganizare a Companiei de stat
„Teleradio-Găgăuzia” în radiodifuzor public regional,
drept justificare a unor acţiuni contrare spiritului şi
literei sale, trezeşte îndoieli prezenţa bunei-credinţe
a autorităţilor administraţiei publice locale din Găgăuzia (Adunarea Populară a Găgăuziei şi Comitetul
Executiv al Găgăuziei).
Considerăm că autoritatea de reglementare în
domeniul audiovizualului (CCA) şi Adunarea Po*

Legea a fost publicată oficial în UTA Găgăuzia doar în
limba rusă. În vederea evitării unor confuzii, trimiterile
la litere, în calitate de elemente structurale ale articolelor Legii, se vor face utilizându-se grafia chirilică.

pulară a Găgăuziei sunt în continuare preocupate de
perfecţionarea legislaţiei în domeniul audiovizualului, prezentul comentariu urmărind să contribuie la
procesul de racordare a Legii la standardele europene
în domeniu. În vederea asigurării protecţiei Libertăţii opiniei şi a exprimării, şi a Dreptului la informaţie,
prevăzute în art.32 şi 34 din Constituţia Republicii
Moldova, vom acorda o atenţie deosebită identificării şi scoaterii la iveală a contradicţiilor dintre prevederile Codului şi cele ale Legii.
Legea cuprinde 44 de articole (Codul – 68 de articole). Denumirile şi conţinutul majorităţii absolute
a articolelor din Lege sunt similare sau identice celor
din Cod. Consecutivitatea şi denumirile celor 8 capitole ale Legii sunt identice celor din Cod: Capitolul I. Dispoziţii generale, Capitolul II. Principiile de
comunicare audiovizuală, Capitolul III. Publicitate,
teleshopping şi sponsorizare, Capitolul IV. Licenţele, Capitolul V. Control şi sancţiuni, Capitolul VI.
Radiodifuzorii publici, Capitolul VII. Radiodifuzorii
privaţi, Capitolul VIII. Dispoziţii finale şi tranzitorii.
Comentariul urmează aceeaşi structură.
	

În raport cu structura capitolelor din Cod, în Lege este
lipsă doar Capitolul VI Consiliul coordonator al audiovizualului.

Capitolul I. Dispoziţii generale (art.1 – art.4)
Articolul 1. Scopul şi domeniul de aplicare din Lege este similar cu art.1 din Cod. Aceste

articole sunt aproape identice, deosebirea esenţială
atestându-se la nivelul extinderii aplicării Legii doar
asupra teritoriului UTA Găgăuzia. Totodată, considerăm contrară Codului sintagma „stabileşte ... bazele juridice de reglementare a proceselor de” din art.1
alin.(1) din Lege, examinată prin prisma prevederilor
din art.1 alin.(1) lit.a)-b) din Cod, deoarece:
- bazele juridice de reglementare a procesului de
concepere a serviciilor de programe ale radiodifuzorilor (din) UTA Găgăuzia sunt stabilite în
Cod. Cu excepţia unor prevederi privind activitatea IPRA10 Compania „Teleradio-Găgăuzia”,
Legea nu conţine prevederi ce ţin de conceperea
serviciilor de programe ale radiodifuzorilor (din)
UTA Găgăuzia. Este necesar a se ţine cont şi de
faptul că şi în raport cu procesul de concepere a
serviciilor de programe ale IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia” bazele juridice de reglementare
10 Instituţia publică regională a audiovizualului.
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a acestui proces sunt prevăzute în Cod, Legea stabilind doar norme speciale;
- bazele juridice de reglementare a procesului de
transmisie a serviciilor de programe ale radiodifuzorilor (din) UTA Găgăuzia sunt stabilite în
Cod. Reglementarea acestui proces este efectuată
exhaustiv în Cod, precum şi în actele normativjuridice ale CCA şi ale autorităţii administraţiei
publice centrale de specialitate;
- bazele juridice de reglementare a procesului de
exercitare a controlului societăţii asupra activităţii
instituţiilor audiovizualului (din) UTA Găgăuzia
sunt stabilite în Cod. Mai mult decât atât, în Lege
nici nu pot fi găsite norme specifice privind exercitarea unui atare control. În contextul exercitării
controlului societăţii asupra activităţii instituţiilor
audiovizualului (din) UTA Găgăuzia, prevederile
art.25 din Lege privind exercitarea activităţii de
supraveghere şi control a Adunării Populare a
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Găgăuziei nu sunt relevante. Lipsa de consideraţie faţă de prevederile art.25 din Lege se datorează
confuziei dintre noţiunile „control al societăţii
asupra activităţii instituţiilor audiovizualului”
şi „control politic asupra activităţii instituţiilor
audiovizualului” (a se vedea comentariul la art.25
din Lege).

RECOMANDĂRI
Art.1 alin.(1) din Lege urmează a fi expus în redacţie nouă în vederea restrângerii domeniului de
aplicare a Legii. În vederea evitării prevederilor
cu caracter declarativ, obiectul de reglementare a Legii urmează a include doar următoarele
domenii:
- statutul juridic al radiodifuzorului public regional Compania „Teleradio-Găgăuzia”;
- norme speciale privind protecţia consumatorilor de programe din UTA Găgăuzia.
Art.1 alin.(2) din Lege urmează a fi exclus, deoarece, în raport cu art.1 alin.(2) din Cod, nu are
conţinut cognitiv.
După art.1 din Lege urmează a fi inclus un nou
articol (Articolul 2. Legislaţia în domeniul audiovizualului), prin care urmează a fi stabilit
raportul dintre Cod şi Lege.

Articolul 2. Semnificaţia termenilor
utilizaţi din Lege este similar cu art.2 din Cod.

Atestăm următoarele diferenţe majore dintre prevederile acestor două articole:
- noţiunea „radiodifuzor public”, prevăzută în art.2
lit.г) din Lege, se referă doar la instituţia publică
audiovizuală regională, iar noţiunea „radiodifuzor public” din Cod cuprinde şi instituţia publică
naţională a audiovizualului. Între art.2 lit.г) din
Lege şi art.2 lit.d) din Cod nu există contradicţii.
Atestăm, însă, contradicţii între art.2 lit.г), art.4
lit.б) şi art.27 alin.(1) din Lege;
- în art.2 din Lege, lipseşte noţiunea „producţie autohtonă”, prezentă în art.2 lit.j) din Cod. În contextul art.3 alin.(8)-(9) din Cod11, acest fapt este
inexplicabil;
11 Art.3 alin.(3) alin.(8)-(9) din Cod: „(8) Pînă la data aderării, va fi rezervată o proporţie semnificativă operelor
audiovizuale autohtone şi proprii. Această proporţie,
avînd în vedere responsabilităţile informaţionale,
educaţionale, culturale şi de divertisment ale radiodifuzorului faţă de publicul său, va fi realizată progresiv,
conform prevederilor art.11. (9) Consiliul Coordonator
al Audiovizualului va urmări aplicarea prevederilor
alin.(7) şi (8), stabilind mecanismele concrete de implementare.”. Prin termenul „aderare” din art.3 alin.(3)
alin.(8) se înţelege aderarea Republicii Moldova la
Uniunea Europeană.

- în art.2 lit.р) din Lege, noţiunea „licenţă de emisie”
urmează a fi modificată în conformitate cu art.3
din Lege, sintagma „radiodifuzor al UTA Găgăuzia” urmând a fi înlocuită cu sintagma „radiodifuzori aflaţi pe teritoriul UTA Găgăuzia”;
- în art.2 din Lege lipseşte noţiunea „opere audiovizuale europene”, prezentă în art.2 lit.w) din
Cod.12

RECOMANDARE
În vederea evitării dublării (repetării)
prevederilor Codului în Lege, care pot
crea confuzii în rândul destinatarilor Legii,
conducând în cele din urmă la apariţia
nihilismului juridic, art.2 din Lege urmează
a fi expus în redacţie nouă, păstrându-se
doar acele prevederi care sunt diferite de
cele incluse în art.2 din Cod.

Articolul 3. Radiodifuzorul aflat pe teritoriul UTA Găgăuzia din Lege are o redacţie

similară cu Articolul 4. Radiodifuzorul aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova din Cod, având însă un
conţinut total diferit. În raport cu prevederile acestui
articol din Lege prezentăm următoarele obiecţii:
- art.3 alin.(1) din Lege urmează a fi redactat din
punct de vedere stilistic, deoarece în redacţia
actuală semnificaţia acestei prevederi este ambiguă;
- art.3 alin.(1) lit.б) din Lege urmează a fi exclus,
deoarece nu are obiect de reglementare de sine
stătător, în raport cu prevederile art.3 alin.(1) lit.
а) din Lege;
- în art.3 alin.(2) din Lege, sintagma „în conformitate cu prezenta lege” urmează a fi înlocuită cu sintagma „legislaţia în vigoare a Republicii Moldova”. În redacţia actuală, prevederile art.3 alin.(2)
reprezintă temei pentru ingerinţe, din partea
autorităţilor UTA Găgăuzia, în activitatea instituţiilor audiovizuale de pe teritoriul Găgăuziei.
Prin această modificare, de asemenea, se înlătură
contradicţia dintre art.4 alin.(5) din Cod şi art.3
alin.(2) din Lege;

12 A se vedea prevederile art.3 alin.(1)-(6) şi (10) din Cod.
De altfel, prevederile Articolului 3. Difuzarea operelor
audiovizuale europene din Cod nu se regăsesc în Lege.
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- art.3 alin.(2)-(3) sunt identice (în măsura în care
nu sunt contrare) cu prevederile art.4 alin.(4)-(5)
din Cod, fapt pentru care sunt lipsite de conţinut
cognitiv.

RECOMANDARE
Prevederile art.3 alin.(1) lit.a) din Lege
urmează a fi expuse în redacţie nouă, în
calitate de noţiune, în cuprinsul art.(2) din
Lege.
Prevederile art.3 alin.(2)-(3) urmează a fi
excluse din Lege.

Articolul 4. Clasificarea radiodifuzorilor din Lege are un conţinut similar cu art.5 din Cod.

Sintagma „radiodifuzorii UTA Găgăuzia” din prima
propoziţie a acestui articol urmează a fi expusă în următoarea redacţie: „radiodifuzori aflaţi pe teritoriul
UTA Găgăuzia”. Temei pentru această modificare îl
reprezintă prevederile art.3 din Lege.

RECOMANDARE
Sintagma „radiodifuzorii UTA Găgăuzia”
din prima propoziţie a art.4 din Lege
urmează a fi expusă în următoarea
redacţie: „radiodifuzori aflaţi pe teritoriul
UTA Găgăuzia”.

Capitolul II. Principiile de comunicare audiovizuală (art.5 – art.16)
Articolul 5. Garantarea moralităţii şi
asigurarea protecţiei minorilor din Lege are

similară cu art.10 din Cod. Totodată, remarcăm o
serie de diferenţe esenţiale dintre articolele acestor
două legi:

Articolul 6. Echilibrul şi pluralismul
politico-social din Lege are un conţinut similar

- potrivit art.10 alin.(2) din Cod, apărarea drepturilor consumatorilor de programe pe întreg teritoriul Republicii Moldova este asigurată atât de
instanţele de judecată, cât şi de CCA. Din punct
de vedere juridic, absenţa unei prevederi similare în Lege nu duce la inexistenţa acestui drept al
consumatorului de programe pe teritoriul UTA
Găgăuzia. O asemenea concluzie este evidentă
pentru jurişti, însă mai puţin evidentă pentru alte
categorii de consumatori de programe, cărora le
este adresată această prevedere. Din acest motiv,
considerăm inexplicabilă absenţa în art.9 din Lege
a prevederii, conform căreia orice consumator
este în drept de a se adresa CCA cu o sesizare privind apărarea drepturilor sale. Or, în opinia noastră, acest lucru nu este întâmplător în cazul Legii,
majoritatea absolută a prevederilor căreia sunt
identice sau similare cu prevederile din Cod;

un conţinut identic cu art.6 din Cod.

cu art.7 din Cod. Deosebirile dintre aceste articole
sunt următoarele:

- în art.6 alin.(2) din Lege lipseşte sintagma „fără tergiversări neîntemeiate”, prezentă în art.7 alin.(2)
din Cod. Această sintagmă reprezintă o garanţie
importantă a echilibrului şi pluralismului socialpolitic, a cărei lipsă în Lege nu este de natură să
anuleze obligaţia prevăzută în art.7 alin.(2) din
Cod;
- ultima propoziţie din art.6 alin.(3) din Lege este în
contradicţie cu art.7 alin.(3) din Cod. Propunem
excluderea ultimei propoziţii din art.6 alin.(3) din
Lege.

Articolul 7. Independenţa şi libertatea
editorială din Lege are un conţinut identic cu art.8
din Cod.

Articolul 8. Libera recepţionare a serviciilor de programe din Lege, la nivel de conţinut,
are prevederi identice cu art.9 din Cod.

Articolul 9. Drepturile consumatorului
de programe din Lege este redactat într-o formă
| 14 |

- potrivit art.10 alin.(4) din Cod, „Organele învestite
cu atribuţii de coordonare în domeniul audiovizualului acţionează în vederea asigurării drepturilor prescrise de prezentul articol la sesizarea sa de
către titularul acestui drept sau din oficiu”. Această prevedere din Cod, de asemenea, este absentă
în conţinutul art.9 din Lege. Este necesar, totuşi,
a fi remarcat şi faptul că absenţa unei prevederi
similare în art.9 din Lege poate fi (trebuie) explicată şi prin atitudinea vigilentă a Adunării Populare
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a Găgăuziei de a nu institui reglementări într-un
domeniu ce ţine de activitatea autorităţilor publice centrale;
- în contextul examinării prevederilor art.9 din
Lege, este necesar a atenţiona şi asupra prevederilor art.25 din Lege. Comentariul asupra conformităţii prevederilor din acest articol cu legislaţia
în vigoare a Republicii Moldova şi standardele
europene în domeniul audiovizualului este expus
în continuare. Remarcăm doar faptul că, potrivit
art.25 din Lege, Adunarea Populară a Găgăuziei
şi-a asumat dreptul de a exercita activitatea de supraveghere şi control privind aplicarea Legii.

Articolul 10. Protejarea patrimoniului
lingvistic şi cultural-naţional corespunde,
sub aspectul obiectului de reglementare, cu art.11
din Cod. Prevederea acestui articol din Lege nu vine
în contradicţie cu prevederea art.11 alin.(8) din Cod.

Articolul 11. Accederea consumatorului de programe la evenimentele de importanţă majoră din Lege corespunde, sub aspectul obiectului de reglementare, cu art.13 din Cod.
Diferenţa esenţială se atestă prin absenţa prevederilor art.13 alin.(4) din Cod în Lege.

Articolul 12. Asigurarea confidenţialităţii surselor de informare din Lege, din punct

de vedere al conţinutului, este identic cu art.14 din
Cod.

Articolul 13. Protecţia jurnaliştilor din
Lege, din punct de vedere al conţinutului, este identic
cu art.15 din Cod.

Articolul 14. Dreptul la replică, rectificare şi la remedii echivalente din Lege, din

punct de vedere al conţinutului, este identic cu art.16
din Cod.

Articolul 15. Difuzarea anunţurilor ce
vizează starea de urgenţă din Lege, din punct

de vedere al conţinutului, este similar cu art.17 din
Cod. Diferenţa se impune în ceea ce priveşte numărul instituţiilor, ale căror anunţuri ce vizează starea
de urgenţă radiodifuzorii sunt obligaţi să le difuzeze
operativ şi din cont propriu: Codul impune difuzarea
unor astfel de anunţuri ale Parlamentului, Preşedintelui şi Guvernului, iar Legea impune difuzarea unor
astfel de anunţuri venite din partea Parlamentului,
Preşedintelui şi Guvernului, precum şi din partea
Adunării Populare a Găgăuziei, Comitetului Executiv al Găgăuziei şi Guvernatorului (Başkanului) Găgăuziei.

Articolul 16. Respectarea drepturilor
de autor şi a drepturilor conexe din Lege este
identic cu art.18 din Cod.

RECOMANDARE
Capitolul II Principiile de comunicare
audiovizuală, inclusiv prevederile art.5-9,
art.11-14 şi art.16, urmează a fi excluse din
Lege, deoarece nu au un conţinut cognitiv
în raport cu prevederile art.6-10, art.1316 şi art.18 Cod, iar prevederile art.10 şi
art.15 din Lege urmează a fi transferate în
Capitolul I Dispoziţii generale din Lege.

Capitolul III. Publicitate, teleshopping şi sponsorizare (art.17 – art.20)
Articolul 17. Publicitate şi teleshopping din

Lege este identic, din punct de vedere al conţinutului,
cu art.19 din Cod. Diferenţa atestată ţine de sintagma
„condiţiilor prezentului cod” din art.19 alin.(2), care
în Lege este expusă prin sintagma „condiţiilor prezentei legi”. În momentul de faţă, această măsură, având
în vedere identitatea prevederilor Legii cu cele ale
Codului, nu constituie o problemă de ordin juridic.
Dificultăţile, însă, pot apărea în momentul:
- modificării normelor din Cod privind publicitatea, teleshopping-ul şi sponsorizarea. Reamintim,
în acest context, că un asemenea proiect de lege
este în elaborare; şi/sau
- modificării Legii Republicii Moldova nr.1227-XIII

din 27.06.97 cu privire la publicitate (art.13 ş.a.);
şi/sau
- adoptării de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului a unor norme, având ca obiect impunerea unor interdicţii suplimentare în acest
domeniu, în vederea implementării prevederilor
Convenţiei europene cu privire la televiziunea
transfrontalieră.

Articolul 18. Cerinţele faţă de programele sponsorizate din Lege este identic, din

punct de vedere al conţinutului, cu art.20 din Cod.

Articolul 19. Condiţiile de difuzare a
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spoturilor publicitare sau de teleshopping
din Lege este identic, din punct de vedere al conţinutului, cu art.21 din Cod.

Articolul 20. Volumul de publicitate şi
teleshopping din Lege este identic, din punct de
vedere al conţinutului, cu art.22 din Cod.

RECOMANDARE
Capitolul III Publicitate, teleshopping
şi sponsorizare, inclusiv prevederile
art.17-20, urmează a fi excluse din Lege,
deoarece nu au conţinut cognitiv în raport
cu art.19-22 din Cod.

Capitolul IV. Licenţele (art.21 – art.24)
Articolul 21. Licenţa de emisie din Lege
nu are un conţinut cognitiv în raport cu prevederile
Capitolul IV Licenţele din Cod. A se vedea, în acest
sens, şi Recomandarea la art.1 din Lege.
Articolul 22. Autorizaţia de retransmisie din Lege, deşi are ca obiect de reglementare unul

identic cu obiectul de reglementare al art.28 din Cod,
este în contradicţie cu acest articol din Cod, alin.(1) al
căruia prevede, în calitate de temei pentru retransmisia serviciilor de programe, şi acordul producătorului
serviciului de programe. A se vedea, în acest context,
şi prevederile art.4 alin.(5) şi art.28 alin.(6) lit.c) din
Cod, precum şi Recomandarea la art.1 din Lege.

Articolul 23. Condiţiile retransmisiei

serviciilor de programe din Lege corespunde
întru totul prevederilor art.29 alin.(1) şi (5) din Cod.

Articolul 24. Licenţa tehnică din Lege nu

are conţinut cognitiv în raport cu prevederile Capitolul IV. Licenţele din Cod. A se vedea, în acest sens,
şi Recomandarea la art.1 din Lege.

RECOMANDARE
Capitolul IV. Licenţele, inclusiv prevederile
art.21-24, urmează a fi excluse din Lege,
deoarece nu au un conţinut cognitiv în
raport cu Capitolul IV Licenţele din Cod.

Capitolul V. Control şi sancţiuni (art.25 – art.26)
Articolul 25. Activitatea de supraveghere şi control din Lege este redactat într-o for-

mă similară cu art.37 din Cod. Totodată, prevederile
acestui articol din Lege sunt în contradicţie cu prevederile articolelor 10 şi 37 din Cod. Reamintim că,
potrivit:
- art.10 alin.(2) din Cod, apărarea drepturilor consumatorilor de programe pe întreg teritoriul Republicii Moldova este asigurată de către Consiliul
Coordonator al Audiovizualului şi instanţele de
judecată. Nici în art.10 şi nici în art.37 din Cod nu
sunt indicate alte organe sau autorităţi, învestite
cu competenţa de a exercita, pe teritoriul Republicii Moldova, apărarea drepturilor consumatorilor
sau activitatea de supraveghere şi control a radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii. De un astfel de drept nu dispun nici Parlamentul Republicii
Moldova sau Adunarea Populară a Găgăuziei, nici
Preşedintele Republicii Moldova sau Guvernatorul (Başkanul) Găgăuziei, nici Guvernul Republi| 16 |

cii Moldova sau Comitetul executiv al Găgăuziei,
nici organele Procuraturii Republicii Moldova sau
ale Ministerului Afacerilor Interne etc.;
- art.37 alin.(3) lit.b) din Cod, orice autoritate publică (Parlamentul Republicii Moldova sau Adunarea Populară a Găgăuziei, Preşedintele Republicii
Moldova sau Guvernatorul (Başkanul) Găgăuziei,
Guvernul Republicii Moldova sau Comitetul Executiv al Găgăuziei, Procuratura Republicii Moldova sau Ministerul Afacerilor Interne etc.) este în
drept să solicite CCA exercitarea controlului asupra legalităţii activităţii instituţiilor audiovizuale,
inclusiv a celor care îşi desfăşoară activitatea pe
teritoriul UTA Găgăuzia;
- art.39 alin.(2) din Cod, „Consiliul Coordonator al
Audiovizualului este reprezentantul şi garantul
interesului public în domeniul audiovizualului,
autoritatea responsabilă pentru implementarea
şi respectarea prezentului cod, a tratatelor inter-
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naţionale în domeniul audiovizualului la care
Republica Moldova este parte”;
- art.38 alin.(3) lit.a) şi c) şi art.38 alin.(4) din Cod,
sancţiunile pentru încălcarea normelor legale de
către radiodifuzori pot fi aplicate doar de către
CCA.
În aceste condiţii, instituirea în Lege a competenţei Adunării Populare a UTA Găgăuzia de a exercita
activitatea de supraveghere şi control este contrară
prevederilor Codului. Excluderea prevederilor acestui articol din Lege va avea ca efect înlăturarea posibilelor ingerinţe politice ale Adunării Populare a UTA
Găgăuzia în activitatea radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii.

Articolul 26. Sancţiuni din Lege nu are un

conţinut cognitiv în raport cu prevederile art.38 din
Cod.

RECOMANDARE
Capitolul V Control şi sancţiuni,
inclusiv prevederile art.25-26, urmează
a fi excluse din Lege, deoarece sunt
contrare prevederilor din Cod şi nu au
un conţinut cognitiv în raport Capitolul
V Control şi sancţiuni din Cod.

Capitolul VI. Radiodifuzorii publici (art.27 – art.41)
Titlul acestui capitol din Lege corespunde titlului
capitolului VII din Cod: „Radiodifuzorii publici”. Totuşi, în acest capitol din Lege sunt incluse doar reglementări cu privire la un singur radiodifuzor public:
Instituţia publică regională a audiovizualului Compania „Teleradio-Găgăuzia” (IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia”).

RECOMANDARE
Titlul acestui capitol din Lege urmează a fi
expus în următoarea redacţie:
„Capitolul VI. Radiodifuzorul public”.

Articolul 27. Statutul juridic al radiodifuzorului public regional Compania “Teleradio-Găgăuzia” din Lege, prin conţinutul său,
corespunde cu art.50 din Cod. Noţiunea radiodifuzorului public regional Compania „Teleradio-Găgăuzia” din art.27 alin.(1) corespunde noţiunii IPNA
Compania „Teleradio-Moldova” din Cod. Totodată,
conform acestei noţiuni, radiodifuzorul public regional Compania „Teleradio-Găgăuzia” difuzează pe

RECOMANDARE
CCA şi Adunarea Populară a Găgăuziei
urmează să contribuie la elaborarea
unui mecanism privind implementarea
prevederilor din Lege, conform cărora
IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia”
difuzează pe întreg teritoriul UTA
Găgăuzia. În caz de necesitate, urmează a fi
introduse completări în Cod.

întreg teritoriul Găgăuziei. Această cerinţă din Lege
impune faţă de autorităţile publice din Găgăuzia şi
CCA anumite sarcini suplimentare, a căror realizare trebuie să-şi găsească un mecanism de aplicare în
baza unor reglementări normative sau acte administrative, care la momentul de faţă nu există.
Prevederile art.27 alin.(2)-(3) din Lege sunt identice cu prevederile art.50 alin.(2)-(3) din Cod.

Articolul 28. Atribuţiile companiei din
Lege, prin conţinutul său, corespunde cu art.51 din
Cod. Prevederile art.28 alin.(1) lit.a), lit.в)-д) şi lit.ж)л) din Lege sunt identice cu prevederile Art.51 alin.(1)
lit.a), lit.c)-e) şi, respectiv, lit.g)-k) din Cod.
Privitor la dispoziţiile art.28 alin.(1) lit.б) din Lege,
care corespund dispoziţiilor din art.51 alin.(1) lit.b)
din Cod, sintagma „în conformitate cu prevederile prezentei legi” din Lege urmează a fi înlocuită cu
sintagma „în conformitate cu prevederile legislaţiei
în vigoare”, deoarece „promovarea valorilor patrimoniului naţional, implementarea politicii lingvistice”
constituie obiect de reglementare atât al Codului şi
altor acte legislative ale Republicii Moldova, cât şi al
Legii şi (probabil) al altor acte legislative ale UTA Găgăuzia.
În art.51 alin.(2) din Cod, este inclusă o prevedere importantă privind stimularea producătorilor
independenţi autohtoni de programe audiovizuale.
Această prevedere este de o deosebită importanţă şi
în contextul asigurării unei varietăţi largi de opinii şi
perspective în serviciile de programe ale IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia”, fapt pentru care o prevedere similară urmează să-şi găsească consacrare şi în
Lege.
Prevederile art.28 alin.(2) din Lege sunt similare
celor din art.51 alin.(3) din Cod, cu deosebirea că prevederile Codului se referă la şedinţele Parlamentului
| 17 |
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RM, Guvernului RM şi altor autorităţi publice, iar
cele din Lege se referă la şedinţele Adunării Populare
a Găgăuziei, ale Comitetului executiv al Găgăuziei,
discuţiile publice ale organelor administraţiei publice
locale. Este necesară modificarea art.28 alin.(3) din
Lege în vederea instituirii drepturilor IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia”:
a) de a înregistra şi/sau transmite în direct discuţiile publice din cadrul organelor administraţiei
publice locale. În momentul de faţă, Legea prevede doar dreptul de a transmite discuţiile publice
ale unor asemenea organe. Or, lipsa unor prevederi exprese privind dreptul de a înregistra şi/sau
transmite în direct asemenea şedinţe ar putea
constitui, în viitor, obiectul unor ingerinţe ale organelor administraţiei publice locale în activitatea
acestui radiodifuzor;
b) de a transmite în înregistrare şi/sau în direct şedinţele publice ale Adunării Populare a Găgăuziei,
Comitetului executiv al Găgăuziei şi ale organelor
administraţiei publice locale. Această modificare
este necesară chiar şi în condiţiile în care IPRA

RECOMANDARE
Sintagma „în conformitate cu prevederile
prezentei legi” din art.28 alin.(1) lit.б) al
Legii urmează a fi înlocuită cu sintagma
„în conformitate cu prevederile legislaţiei în
vigoare”.
Art.28 din Lege urmează a fi completat cu
o prevedere, similară cu art.51 alin.(2) din
Cod, privind stimularea producătorilor
independenţi autohtoni de programe
audiovizuale.
Prevederile art.28 alin.(2) din Lege urmează a
fi modificate în vederea instituirii drepturilor
IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia” de a
înregistra şi/sau transmite în direct şedinţele
publice ale Adunării Populare a Găgăuziei,
Comitetului executiv al Găgăuziei şi ale
organelor administraţiei publice locale,
precum şi discuţiile publice din cadrul
organelor administraţiei publice locale.
Art.28 alin.(3) din Lege urmează a fi
modificat în vederea instituirii dreptului
IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia” de a-şi
funda birouri publice teritoriale şi alte unităţi
funcţionale pe întreg teritoriul Republicii
Moldova.
| 18 |

Compania „Teleradio-Găgăuzia” nu dispune astăzi de mijloacele tehnice necesare difuzării în
direct.
Prevederile art.28 alin.(3) din Lege sunt similare
celor din art.51 alin.(4) din Cod. Totodată, considerăm că este binevenită modificarea acestei prevederi
în vederea instituirii dreptului IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia” de a-şi funda birouri publice teritoriale şi alte unităţi funcţionale pe întreg teritoriul
Republicii Moldova.

Articolul 29. Independenţa editorială

din Lege, la nivel de conţinut, în aparenţă este identic cu prevederile art.52 din Cod. Este necesară, însă,
expunerea sintagmei „în limitele stabilite de prezenta
lege” din art.29 alin.(2) din Lege în următoarea redacţie: „în limitele stabilite de Codul audiovizualului al
Republicii Moldova şi prezenta lege”. Această modificare îşi găseşte temei în atribuţiile CCA, stabilite în
Cod, privind:
a) eliberarea licenţelor de emisie pentru radiodifuzorul public regional Compania „Teleradio-Găgăuzia” (art.40 alin.(1) lit.l), art.23);
b) supravegherea respectării modului în care radiodifuzorii publici, inclusiv IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia”, îşi îndeplinesc obligaţiile asumate în licenţa de emisie, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale (art.40 alin.(1) lit.a));
c) adoptarea codului de conduită a radiodifuzorilor
în vederea conceperii şi comunicării audiovizuale
a serviciilor de programe în conformitate cu Codul şi standardele europene (art.40 alin.(1) lit.f));
d) adoptarea regulilor de audit intern al radiodifuzorilor publici, inclusiv IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia” (art.40 alin.(1) lit.h));
e) emiterea deciziilor cu caracter de normă de reglementare în vederea exercitării atribuţiilor sale,
prevăzute în Cod (art.40 alin.(1) lit.m)) etc.

RECOMANDARE
Sintagma „în limitele stabilite de prezenta
lege” din art.29 alin.(2) din Lege urmează
a fi expusă în următoarea redacţie: „în
limitele stabilite de Codul audiovizualului
al Republicii Moldova şi prezenta lege”.
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Articolul 30. Publicitate, teleshopping
şi sponsorizare din Lege conţine prevederi iden-

de competenţa CCA, iar în cazul IPRA Compania
„Teleradio-Găgăuzia” – de competenţa Prezidiului Adunării Populare a Găgăuziei;

Articolul 31. Obiectul de activitate al
radiodifuzorului public regional din Lege, la

b) selectarea, din grupul total de candidaţi, şi prezentarea pentru confirmare a câte doi candidaţi
pentru fiecare post vacant din cadrul Consiliului
de Observatori. În cazul IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, această activitate este realizată
de CCA, iar în cazul IPRA Compania „TeleradioGăgăuzia” – de Prezidiul Adunării Populare a Găgăuziei;

tice cu prevederile art.53 din Cod.

nivel de conţinut, este similar cu prevederile art.54
din Cod. În raport cu art.54 din Cod, în art.31 nu sunt
prevăzute printre obiectivele IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia”: a) realizarea emisiunilor de radio
şi de televiziune în limbile de circulaţie internaţională, b) organizarea de jocuri aleatorii, c) organizarea activităţii birourilor teritoriale în alte raioane ale
Republicii Moldova, altele decât cele care fac parte
din UTA Găgăuzia. Instituirea acestor drepturi este
de natură să contribuie la garantarea independenţei
editoriale a instituţiei.

RECOMANDARE
În art.31 din Lege urmează a fi prevăzute,
printre obiectivele IPRA Compania „TeleradioGăgăuzia”, şi: a) realizarea unor emisiuni
de radio şi de televiziune în câteva limbi
de circulaţie internaţională, b) organizarea
de jocuri aleatorii, c) organizarea activităţii
birourilor teritoriale în unele raioane ale
Republicii Moldova, altele decât cele care fac
parte din UTA Găgăuzia.

Articolul 32. Conducerea companiei

din Lege, conţine prevederi identice cu cele din art.55
al Codului.

Articolul 33. Componenţa Consiliului
de Observatori. Alin.(1)-(2) şi (4) ale acestui ar-

ticol din Lege sunt identice cu alin.(1)-(2) şi (4) ale
art.56 din Cod. Art.33 alin.(3) din Lege este redactat
într-o formă similară cu prevederile art.56 alin.(3)
din Cod.
Prevederile art.33 alin.(3) din Lege şi ale art.56
alin.(3) din Cod au ca obiect procedurile de selectare
şi desemnare a membrilor Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” şi, respectiv, IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia”. Ambele proceduri cuprind 3 etape, similitudinea cărora
este evidentă, deşi există şi anumite deosebiri:

a) emiterea invitaţiei publice, prin care se fac publice criteriile pentru suplinirea funcţiei şi termenul
pentru depunerea ofertelor, pentru candidaţii la
funcţia de membru al Consiliului de Observatori
şi depunerea/recepţionarea ofertelor candidaţilor
la această funcţie. Desfăşurarea acestei etape, în
cazul IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, ţine

c) confirmarea în funcţie a candidaţilor(tului), din
rândul celor prezentaţi pentru confirmare, respectându-se anumite cerinţe privind calificarea
profesională şi reprezentarea femeilor în Consiliul
de Observatori. Membrii Consiliului de Observatori ai IPNA Compania „Teleradio-Moldova” sunt
numiţi în funcţie de Parlamentul RM, iar membrii Consiliului de observatori ai IPRA Compania
„Teleradio-Găgăuzia” – de Adunarea Populară a
Găgăuziei.
Examinând aceste diferenţe, reamintim că implicarea CCA – autoritate publică autonomă, responsabilă de implementarea şi respectarea legislaţiei
din domeniul audiovizualului (art.40 alin.(1)-(2) din
Cod) – în procesul de desfăşurare a concursului de
selectare şi desemnare a membrilor Consiliului de
Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
reprezintă o garanţie împotriva imixtiunilor de ordin
politic. O astfel de garanţie este absentă în cazul procesului de desfăşurare a concursului de selectare şi
desemnare a membrilor Consiliului de Observatori
al IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia”. În ceea ce
priveşte cea de-a treia etapă – confirmarea în funcţie
a candidaţilor(tului) de către Adunarea Populară a
Găgăuziei –, diferenţa este necesară.
Prevederile art.56 alin.(5) din Cod au ca obiect
asigurarea continuităţii activităţii Consiliului de
Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, reprezentând o garanţie a stabilităţii activităţii
acestui organ de conducere. Considerăm necesară
consacrarea unor prevederi similare şi în cazul IPRA
Compania „Teleradio-Găgăuzia”.
Prevederile art.33 alin.(5)-(7) din Lege sunt identice cu prevederile art.56 alin.(6)-(8) din Cod.
Art.33 alin.(8) din Lege, sub aspectul conţinutului, corespunde cu art.56 alin.(9) din Cod. Art.33
alin.(8) din Lege prevede: „Mărimea remuneraţiei
secretarului este stabilită de consiliu. Celorlalţi membri ai Consiliului de Observatori compania le acordă,
pentru participare la fiecare şedinţă, remuneraţie în
proporţie de 50 (cincizeci) de lei”. În raport cu aceste
prevederi ale Legii, art.56 alin.(9) din Cod stabileşte:
„Mărimea remuneraţiei secretarului este stabilită de
| 19 |
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consiliu. Celorlalţi membri ai Consiliului de Observatori compania le acordă, pentru participare la fiecare
şedinţă, remuneraţie în proporţie de 20% din salariul
lunar al preşedintelui său. Remuneraţia membrului
Consiliului de Observatori plătită pe parcursul a 30
de zile nu poate depăşi 50% din salariul preşedintelui companiei”. Diferenţa dintre aceste prevederi este
enormă, fapt pentru care vom prezenta în continuare
cele mai importante argumente în vederea instituirii
în Lege a unor reglementări, similare cu cele din Cod
(argumentele expuse în continuare nu se referă la salarizarea secretarului):
a) salarizarea membrilor Consiliului de Observatori
al IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia”, prevăzută în Lege, în cuantum de 50 de lei (aproximativ 4
dolari SUA) pentru participarea la fiecare din şedinţe, este mică. Acest fapt va contribui, în cele din
urmă, la abordarea şi exercitarea formală de către
membrii Consiliului a atribuţiilor lor: nu vor studia materialele înainte de şedinţă, nu vor manifesta
dorinţa de a fi prezenţi la şedinţe (pentru a evita
vacanţa funcţiei, probabil, se vor prezenta la fiecare a doua şedinţă), se vor eschiva de la desfăşurarea
normală a activităţii radiodifuzorului, vor examina
formal problemele în cadrul şedinţelor etc.;
b) salarizarea membrilor Consiliului de Observatori
al IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia”, prevăzută în Lege, în cuantum de 50 de lei pentru participarea la fiecare din şedinţe, stimulează ingerinţele
politice ale (reprezentanţilor) Adunării Populare
a Găgăuziei asupra Consiliului de Observatori al
IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia”. Dorindu-şi
o remunerare adecvată pentru munca efectuată,
membrii consiliului vor avea de ales între: 1) demisie (absenţă consecutivă şi nejustificată de la şedinţele Consiliului de Observatori), în vederea desfăşurării unei munci remunerate adecvat, şi 2) posibilitatea acceptării (ilegale!), directe sau indirecte,
a ingerinţelor de ordin politic şi chiar economic
(solicită şi/sau acceptă „... din partea persoanelor
interesate din afara companiei, instrucţiuni legate
de activităţile Consiliului de Observatori” – art.33
alin.(2) din Lege). Este lesne de înţeles, în condiţiile stabilirii remunerării membrilor Consiliului în
cuantum fix (50 de lei, 100 de lei etc.), că, în cazul
în care relaţiile dintre Consiliul de observatori şi
Adunarea Populară a Găgăuziei sunt „prieteneşti”
(a se citi „marcate de ingerinţe de ordin politic şi/
sau de altă natură”), salarizarea pentru participarea
la şedinţe va fi adecvată;
c) salarizarea membrilor Consiliului de Observatori
| 20 |

al IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia”, prevăzută în Lege, în cuantum fix (stabilit în lei) pentru
participarea la fiecare din şedinţe, nu va stimula
interesul membrilor Consiliului faţă de nivelul de
salarizare al reprezentanţilor administraţiei şi al
personalului de creaţie al IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia”. În cele din urmă, fiecare dintre
aceşti actori (membrii Consiliului de Observatori
şi, respectiv, administraţia şi angajaţii companiei)
„va fierbe în oala sa”. Or, esenţa creării şi funcţionării adecvate a Consiliului de Observatori al IPRA
Compania „Teleradio-Găgăuzia” este de a fi creat
un tampon între autorităţile publice şi angajaţii
companiei, pe de o parte, şi angajaţii companiei şi
societate (consumatori de programe), pe de altă
parte. Modificarea Legii, în vederea instituirii salarizării membrilor Consiliului de observatori al
IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia” în raport
direct cu salariul preşedintelui companiei (care, la
rândul său, se stabileşte în raport direct cu salariul
personalului de creaţie), este de natură să constituie o garanţie a soluţionării acestei probleme;
d) este necesară, totodată, şi instituirea unui plafon
maxim pentru salarizarea membrilor Consiliului
de Observatori al IPRA Compania „Teleradio-

RECOMANDARE
Mecanismul procesului de desfăşurare a
concursului de selectare şi desemnare a
membrilor Consiliului de Observatori al IPRA
Compania „Teleradio-Găgăuzia”, prevăzut în
art.33 alin.(3) din Lege, urmează a fi reconsiderat
în vederea înlăturării imixtiunilor de ordin politic
în acest proces, în corespundere cu exigenţele
unei societăţi democratice. Implicarea în acest
proces a CCA în vederea exercitării, plenare
sau parţiale, a atribuţiilor care la momentul de
faţă sunt de competenţa Prezidiului Adunării
Populare a Găgăuziei, este de natură să înlăture
aceste deficienţe.
Art.33 din Lege urmează a fi completat
în vederea asigurării stabilităţii activităţii
Consiliului de Observatori al IPRA Compania
„Teleradio-Găgăuzia”. În acest scop, este necesară
instituirea unui mecanism de numire în funcţie
a membrilor Consiliului de observatori al IPRA
Compania „Teleradio-Găgăuzia”, similar celui
prevăzut în art.56 alin.(5) din Cod.
Urmează a fi modificat art.33 alin.(8) din Lege,
în vederea instituirii unui mecanism adecvat al
salarizării membrilor Consiliului de observatori
al IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia”, în
raport direct cu salariul personalului de creaţie al
IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia”.

| Raport final|

Proiectul “Perspectivele creării mass-media profesioniste şi rentabile în UTA Gagauz-Yeri”

Găgăuzia, deoarece în caz contrar este posibilă,
în condiţiile actualei Legi, desfăşurarea de către
Consiliul de Observatori a unui număr mare de
şedinţe formale.

Articolul 34. Exigenţe şi incompatibilităţi. Art.34 alin.(1) din Lege corespunde, art.57

alin.(1) din Cod. Diferenţa dintre aceste prevederi
este atestată la nivelul absenţei în Lege a unei prevederi similare art.57 alin.(1) lit.c) din Cod, potrivit
căreia printre exigenţele impuse faţă de candidaţii
la funcţia de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” este şi
cunoaşterea limbii de stat a Republicii Moldova. În
opinia noastră, este îngrijorătoare simpla excludere a
acestei prevederi.
Reamintim că, potrivit art.3 alin.(1) din Legea
Republicii Moldova nr.344-XIII din 23.12.94 privind
statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri)13,
limbile oficiale ale Găgăuziei sunt limbile moldovenească, găgăuză şi rusă. În conformitate cu art.27
alin.(1), art.28 alin.(1) lit.б), art.31 lit.a) din Lege,
IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia” este obligată să emită în limbile sale oficiale. În acest context,
este de neînţeles lipsa în art.34 alin.(1) din Lege a unei
prevederi prin care, printre exigenţele impuse faţă
de candidaţii la funcţia de membru al Consiliului de
Observatori al IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia”, nu este impusă cunoaşterea limbilor oficiale ale
Găgăuziei. Cunoscând, credem, realităţile actuale
din Găgăuzia, recunoaştem că o asemenea cerinţă
(este şi) ar putea fi nu întru totul realizabilă. Totuşi,
Legea urmează să prevadă restricţia, cel puţin pentru
situaţia în care 5 sau mai mulţi membri ai Consiliului
de Observatori al IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia” nu cunosc... limba găgăuză sau o altă limbă
oficială a UTA Găgăuzia.

RECOMANDARE
Art.34 alin.(1) din Lege urmează a fi completat în
vederea evitării situaţiei în care 5 sau mai mulţi
membri ai Consiliului de Observatori al IPRA
Compania „Teleradio-Găgăuzia” nu cunosc una
din limbile oficiale ale UTA Găgăuzia.
Art.34 alin.(1) din Lege urmează a fi completat
în vederea impunerii, printre exigenţele faţă de
candidaţii la funcţia de membru al Consiliului
de Observatori al IPNA Compania „TeleradioGăgăuzia”, cunoaşterea a cel puţin 2 limbi
oficiale ale UTA Găgăuzia.
Prevederile art.34 alin.(2) din Lege sunt identice
cu prevederile art.57 alin.(2) din Cod, cu excepţia dispoziţiei art.34 alin.(2) lit.a) din Lege, care este identi13 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.3-4 din
14.01.2005.

că, la nivel de conţinut, cu prevederea art.57 alin.(2)
lit.a) din Cod.

Articolul 35. Atribuţiile Consiliului de
Observatori din Lege, sunt identice cu prevederile

art.58 din Cod, cu excepţia prevederii art.35 lit.д) din
Lege, care este identică, la nivel de conţinut, cu prevederea art.58 lit.e) din Cod.

Articolul 36. Vacanţa funcţiei de membru al Consiliului de Observatori din Lege

conţine prevederi identice cu art.59 din Cod, cu
excepţia art.36 lit.д) din Lege, prin care este exclusă
prevederea art.59 lit.e) din Cod. Art.59 lit.e) din Cod
prevede, în calitate de temei al vacanţei funcţiei de
membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, „incapacitatea mintală
sau fizică”. Absenţa în Lege a acestui temei al vacanţei
funcţiei de membru al Consiliului de Observatori nu
este atât de importantă încât să afecteze activitatea
Consiliului de Observatori al IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia”.
Totodată, în Lege este prevăzut un temei al vacanţei funcţiei de membru al Consiliului de Observatori
al IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia”, care nu
poate fi regăsit în Cod: „deplasarea de la locul permanent de trai de pe teritoriul Găgăuziei”. Acest temei al vacanţei funcţiei de membru al Consiliului de
Observatori poate constitui obiectul unor abuzuri şi
ingerinţe de ordin politic, deoarece nu este clar mecanismul aplicării acestei prevederi. Astfel, nu este
clar dacă vacanţa funcţiei intervine: a) în cazul în
care în anexa la buletinul de identitate al persoanei,
la rubrica domiciliu, în calitate de adresă a vizei de
domiciliu este înscrisă o localitate, care nu face parte
din UTA Găgăuzia şi/sau b) în cazul, în care persoana
nu mai locuieşte efectiv pe teritoriul UTA Găgăuzia,
deşi în anexa la buletinul de identitate al persoanei,
la rubrica domiciliu, în calitate de adresă a vizei de
domiciliu este înscrisă o localitate, care face parte din
UTA Găgăuzia. Art.36 lit.д) din Lege („deplasarea de
la locul permanent de trai de pe teritoriul Găgăuziei”) se referă, se pare, la ambele situaţii. Totodată, se
iscă şi întrebarea dacă poate apărea vacanţa funcţiei
în cazul în care: a) persoana nu mai locuieşte efectiv
pe teritoriul UTA Găgăuzia, b) în anexa la buletinul
de identitate al persoanei, la rubrica domiciliu, în
calitate de adresă a vizei de domiciliu este înscrisă o
localitate, care face parte din UTA Găgăuzia şi, totodată, persoana este prezentă la şedinţele Consiliului

RECOMANDARE
Art.36 din Lege urmează a fi completat
în vederea consacrării unui mecanism al
aplicării art.36 lit.д) din Lege.
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1. Expertiza legislaţiei mass-media
de Observatori al IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia”.

Articolul 37. Preşedintele companiei din
Lege, la nivel de conţinut, înglobează prevederi identice cu cele din art.60 din Cod.
Articolul 38. Directorul radiodifuziunii
şi directorul televiziunii din Lege, la nivel de
conţinut, înglobează prevederi identice cu cele din
art.61 din Cod.

Articolul 39. Caietul de sarcini din Lege,

la nivel de conţinut, înglobează prevederi similare
cu cele din art.62 al Codului. Totodată, remarcăm o
diferenţă esenţială între aceste prevederi: spre deosebire de procesul de elaborare a caietului de sarcini
al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, în procesul
de elaborare a caietului de sarcini al IPRA Compania
„Teleradio-Găgăuzia” nu sunt implicaţi şefii departamentelor companiei sau colectivul de creaţie al instituţiei. Având în vedere numărul mic de angajaţi al
IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia”, în procesul de
elaborare a caietului de sarcini urmează a fi antrenat
colectivul de creaţie, şi nu administraţia instituţiei.

RECOMANDARE
Art.39 din Lege urmează a fi completat în
vederea implicării colectivului de creaţie
al IPRA Compania „Teleradio-Găgăuzia”
în procesul de elaborare a caietului de
sarcini al instituţiei.
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Articolul 40. Proprietatea companiei din

Lege, la nivel de conţinut, înglobează prevederi identice cu cele din art.63 din Cod.

Articolul 41. Bugetul companiei din Lege,

la nivel de conţinut, înglobează prevederi identice cu
cele din art.64 din Cod.

Capitolul VII. Radiodifuzorii
privaţi (art.42)
Articolul 42. Crearea şi funcţionarea radiodifuzorilor privaţi din Lege corespunde întru
totul prevederilor art.66 din Cod.

RECOMANDARE
Capitolul VII Radiodifuzorii privaţi,
inclusiv prevederile art.42, urmează a
fi excluse din Lege, deoarece nu au un
conţinut cognitiv în raport cu Capitolul
VIII Radiodifuzorii privaţi din Cod.

Capitolul VIII. Dispoziţii finale şi
tranzitorii (art.43 – art.44)
Comentariile privitor la acest capitol din Lege se
regăsesc în primele subdiviziuni ale Comentariului.
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2. Sondaj de opinie

Petru MACOVEI,

director executiv,
Asociaţia Presei Independente

Independenţa mass-media
din Găgăuzia: vor coincide
oare speranţele jurnaliştilor
cu doleanţele funcţionarilor?
În cadrul proiectului „Perspectivele creării mass-media profesioniste şi rentabile în UTA
Gagauz-Yeri”, a fost efectuat un sondaj de opinie referitor la dezvoltarea mijloacelor
de informare în masă din autonomie la care au participat jurnalişti, reprezentanţi ai
administraţiei publice locale, precum şi legislatori regionali.

La sondajul de opinie au participat 42 de persoane, inclusiv:
- 17 jurnalişti TV;
- 12 jurnalişti din presa scrisă;
- 6 jurnalişti radio;
- 7 reprezentanţi ai autorităţilor locale.

1. Care este părerea jurnaliştilor…

CÂT DE FRECVENT DIFUZAŢI MATERIALE ELABORATE INDIVIDUAL

…despre ei înşişi
Rezultatele sondajului realizat ne permit
să presupunem că majoritatea jurnaliştilor
din Găgăuzia evaluează pozitiv pregătirea
lor profesională.
Astfel, potrivit propriei evaluări, în timpul activităţii cotidiene, ziariştii de la posturile de televiziune şi radio, precum şi reprezentanţii presei scrise, cel puţin o dată pe
lună utilizează astfel de procedee şi metode
profesionale cum sunt investigaţiile ziaristice şi articolele analitice. Jurnaliştii afirmă că
subiectele elaborate individual (altele, decât
materialele bazate pe ştirile agenţiilor de presă şi comunicatele de presă oficiale), precum
şi materialele care continuă un subiect ce a
fost abordat anterior apar destul de des.

…despre munca în redacţie
Specializarea jurnaliştilor în anumite domenii este practicată în permanenţă la televiziune şi radio şi aproape deloc în cadrul ediţiilor periodice (probabil din lipsă de cadre).

Niciodată

O dată în
O dată
câteva luni
în jumătate
de an sau mai rar

O dată pe lună

Mai
frecvent

ТV

CÂT DE FRECVENT SUNT DIFUZATE MATERIALE
CARE CONTINUĂ SUBIECTE CE AU FOST ABORDATE ANTERIOR?
3,5
3
2,5
2
1,5

1
0,5
0

Niciodată

O dată
O dată în
în jumătate
câteva luni
de an sau mai rar

O dată pe lună

Mai
frecvent

Radio
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La procesul de planificare a următorului număr, de obicei, participă majoritatea membrilor echipei de creaţie (în unele cazuri, la
planificare iau parte şi reprezentanţii autorităţilor locale), însă redactorul-şef este cel
care ia decizia finală dacă un anumit eveniment va fi sau nu reflectat.
De regulă, în procesul de lucru asupra
materialelor, jurnaliştii TV acordă preferinţă comunicatelor oficiale ale organelor de
administraţie locală şi informaţiei primite
nemijlocit de la cetăţeni. Şi pentru reporterii
radio, autorităţile locale constituie principala sursă de informare, pe când ziariştii se
bazează în special pe informaţia obţinută
direct de la cititori.
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SE SPECIALIZEAZĂ JURNALIŞTII ÎN ANUMITE DOMENII ?

DA

NU

Presa scrisă

CINE PARTICIPĂ LA PLANIFICAREA
URMĂTOARELOR EMISIUNI RADIO-TV ?

…despre presiuni şi „subiecte
interzise”
Majoritatea jurnaliştilor ce au participat
la sondaj au menţionat tentativele de exercitare a presiunii la care au fost supuşi în timpul activităţii cotidiene. Există diferite forme
şi metode de exercitare a presiunii. La televiziune este practicată metoda indicaţiilor la
telefon, intimidarea din partea reprezentanţilor puterii, presiunea asupra furnizorilor
de publicitate. Jurnaliştii radio menţionează
mai rar cazurile în care se dau indicaţii la
telefon, însă atrag atenţia asupra presiunii
exercitate în interiorul instituţiei din partea
conducătorilor instituţiei respective, care
ameninţă uneori că vor interzice punerea pe
post a unui material (3 jurnalişti radio nu au
dorit să răspundă la această întrebare). Principalele modalităţi de exercitare a presiunii
asupra mass-media rămân a fi procesele judecătoreşti, ameninţările din partea organelor de drept, indicaţiile la telefon şi intimidarea din partea autorităţilor. Mulţi jurnalişti şi
redacţii au fost implicaţi în procese de judecată, iniţiate în baza articolelor publicate ori
a reportajelor lansate pe post. De cele mai
multe ori, astfel de cazuri au loc în timpul
campaniilor electorale, sau după alegeri, în
baza materialelor referitoare la scrutin şi la
candidaţii electorali. şi majoritatea jurnaliştilor au răspuns negativ la întrebarea „Există unele subiecte «interzise» pentru Dvs.?”,
rezultatele confirmă totuşi prezenţa unor
anumite forme de cenzură în mass-media
Găgăuziei. O dovadă indirectă este faptul că
5 jurnalişti TV şi 2 jurnalişti de la radio au
preferat să nu răspundă la această întrebare.
Jurnaliştii care au răspuns afirmativ au enu| 24 |

La planificarea
emisiunilor
participă
reprezentanţii
administraţiei
locale

Redactorul
decide individual
ce şi cum
va fi reflectat

La planificarea
următoarele
emisiuni
participă
colegiul
de redacţie

La planificarea
următoarelor
emisiuni
participă
toţi jurnaliştii

ТV
DE REGULĂ, LA ELABORAREA MATERIALELOR
SUNT UTILIZATE URMĂTOARELE SURSE DE INFORMAŢIE:

Declaraţiile
oficiale ale
autorităţilor
locale

Comunicatele
Alte
agenţiilor
comunicate
de presă
din internet
moldoveneşti

Informaţia
primită
direct de la
cetăţeni

Alte surse

Radio
DE REGULĂ, LA ELABORAREA MATERIALELOR
SUNT UTILIZATE URMĂTOARELE SURSE DE INFORMAŢIE:

Declaraţiile
oficiale ale
autorităţilor
locale

Comunicatele
agenţiilor
de presă
moldoveneşti

Alte
comunicate
din internet

Presa scrisă

Informaţia
primită
direct de la
cetăţeni

Alte surse
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merat unele „subiecte interzise”: investigaţiile
jurnalistice, activitatea funcţionarilor, tematica
sexuală, zvonurile etc.

ESTE NECESARĂ INTRODUCEREA MODIFICĂRILOR ÎN

…despre necesitatea reformării
Aproape toţi jurnaliştii anchetaţi sunt de
acord cu faptul că pentru a îmbunătăţi activitatea instituţiilor mass-media din Găgăuzia este
necesar să fie implementate anumite modificări
ale legislaţiei locale şi naţionale, precum şi ale
Regulamentului de organizare a activităţii redacţiilor. În unele cazuri, jurnaliştii au afirmat
că este necesară o schimbare de atitudine a autorităţilor faţă de mass-media.
De asemenea, participanţii la sondaj au subliniat necesitatea modificării conceptului asupra instituţiei mass-media la care sunt angajaţi
şi a perfecţionării lor profesionale. Mulţi dintre
ei sunt pregătiţi să asimileze specialităţi adiacente şi să frecventeze cursuri de perfecţionare
profesională, inclusiv în zilele libere.

…despre obstacolele în procesul de
transformare

Legislaţia
republicii
în domeniul
MM

Legislaţia
locală
în domeniul
MM

Regulamentul
cu privire
la activitatea
organizaţiei Dvs.

Altceva

ТV
ESTE NECESARĂ INTRODUCEREA MODIFICĂRILOR ÎN

Legislaţia
republicii
în domeniul
MM

Legislaţia
locală
în domeniul
MM

Regulamentul
cu privire
la activitatea
organizaţiei Dvs.

Altceva

Radio

În pofida conştientizării şi susţinerii necesităţii unor transformări în activitatea instituţiilor mass-media din
Găgăuzia, mulţi dintre jurnalişti au o atitudine sceptică, fiind de părerea că, în calea reformelor, vor avea de înfruntat o serie de dificultăţi şi obstacole. Majoritatea jurnaliştilor chestionaţi consideră că principalele impedimente
posibile în procesul transformărilor sunt: instabilitatea politică din autonomie şi presiunea exercitată din partea
reprezentanţilor puterii care nu doresc să piardă controlul asupra presei. Jurnaliştii îşi manifestă preocuparea şi în
legătură cu tendinţa deputaţilor conservatori din Adunarea Populară a Găgăuziei de a-şi „subordona” mass-media. Un obstacol pot fi şi „diletanţii care îşi oferă serviciile”, „persoanele şi organele incompetente, care nu cunosc
specificul activităţii presei, dar încearcă să participe la aceste activităţi”, „apatia unor funcţionari”. Este interesant
faptul că unii dintre respondenţi au mai enumerat şi alţi factori care stau în calea transformărilor şi anume… jurnaliştii înşişi, precum şi ambiţiile fondatorilor şi editorilor.

2. Ce cred reprezentanţii puterii…

…despre gradul de independenţă al instituţiilor mass-media
La întrebarea „Cum evaluaţi gradul de independenţă al instituţiilor mass-media locale?”, majoritatea reprezentanţilor puterii din Gagauz-Yeri chestionaţi au afirmat că nu există redacţii care ar beneficia de o independenţă
absolută. O parte mai mică din funcţionari consideră că există doar câteva redacţii independente. Ceilalţi respondenţi vorbesc despre o independenţă parţială a unor instituţii mass-media din regiune şi anume a celor care
activează în condiţiile „libertăţii de creaţie”, dar care sunt finanţate din contul bugetului (local ori regional). În acelaşi timp, reprezentanţii puterii afirmă că în autonomie nu există legi (hotărâri, regulamente, reguli de activitate
internă) ce ar împiedica activitatea liberă şi independentă a mass-media (un funcţionar a recunoscut că o astfel de
lege este cea adoptată de Adunarea Populară din Găgăuzia – „Cu privire la televiziune şi radio”).
Aproximativ jumătate dintre funcţionarii chestionaţi au participat (sau participă) la activitatea editorială a
instituţiilor mass-media, finanţate din bugetul de stat, au dat indicaţii/recomandări cu privire la materialele publicate ori pregătite spre publicare, considerând probabil că aşa este normal. De asemenea, majoritatea afirmă că
directorul/redactorul-şef al instituţiei de informare în masă este obligat să asiste la şedinţe şi să prezinte rapoarte
referitoare la activitatea instituţiei pe care o conduce.
| 25 |

Proiectul “Perspectivele creării mass-media profesioniste şi rentabile în UTA Gagauz-Yeri”

| Raport final|

CUM APRECIAŢI NIVELUL DE INDEPENDENŢĂ
AL MASS-MEDIA (MM) ÎN GAGAUZ-YERI?

…despre necesitatea
transformărilor
Printre factorii care subminează independenţa instituţiilor mass-media în autonomie,
respondenţii enumeră situaţia economică
complicată, presiunea din partea autorităţilor
şi imperfecţiunea legislaţiei, lipsa de profesionalism a jurnaliştilor şi a redactorilor şi, respectiv, imposibilitatea administrării eficiente
a acestor mijloace de informare în masă.
Puţin mai mult de jumătate dintre funcţionarii din autonomie, care au participat la
sondaj, consideră că toate instituţiile massmedia din regiune trebuie să fie deetatizate.
Alte acţiuni, pe care trebuie să le întreprindă
administraţia publică locală sau legislatorii locali pentru ameliorarea situaţiei în domeniul
libertăţii mijloacelor de informare în masă,
sunt introducerea în legislaţie a sancţiunilor
severe pentru cazurile de exercitare a presiunilor asupra mass-media, introducerea amendamentelor la legea Găgăuziei „Cu privire televiziune şi radio”, adoptarea legii Găgăuziei
„Cu privire la mecanismul deetatizării instituţiilor mass-media regionale” etc.
Mulţi reprezentanţi ai autorităţilor locale ale UTA Gagauz-Yeri afirmă că relaţiile dintre putere şi mass-media trebuie să fie
bazate pe parteneriat în limitele legislaţiei în
vigoare. Din partea autorităţilor este necesar
accesul liber la informaţie şi lipsa presiunilor,
iar din partea mass-media – materiale obiective, concrete şi calitative. Alte variante ale
răspunsului: „Puterea şi mass-media trebuie
să se susţină reciproc”, „Relaţiile trebuie să se
bazeze pe contracte”, „În condiţiile economiei de piaţă, puterea trebuie să susţină indirect
mass-media”.

Toate MM
funcţionează
în condiţiile de
independenţă
deplină

Majoritatea Un număr mic
redacţiilor
de redacţii
funcţionează funcţionează
în condiţii de în condiţii de
independenţă independenţă
deplină
deplină

Nu există
redacţii ce
funcţionează
în condiţii de
independenţă
deplină

Altele

CUNOAŞTEŢI LEGI (PREVEDERI, REGULAMENTE,
REGULAMENTE INTERNE) CE IMPIEDICĂ ACTIVITATEA
LIBERĂ ŞI INDEPENDENTĂ A MM?

NU

DA

Dvs. participaţi (aţi participat) la activitatea de editare
a MM finanţate din bugetul de stat? Aţi oferit indicaţii/
recomandări cu privire la materialele publicate sau în
proces de pregătire pentru publicare?

DA

NU

Directorul/ redactorul-şef al MM din localitatea Dvs.
este obligat să participe la adunări şi să raporteze
despre activitatea instituţiei pe care o conduce?

DA

NU

Care sunt factorii ce subminează independenţa MM în Gagauz-Yeri?
(marcaţi toate variantele de răspuns potrivite)

Presiuni
din partea
autorităţilor
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Presiuni
din partea
sectorului
comercial
(afacerile)

Legislaţie
imperfectă

Situaţie
economică
dificilă

Imposibilitatea
desfăşurării
unei conduceri
eficiente

Lipsa
profesioniştilor

Nu există
asemenea
factori

Altele,
Indicaţii
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3. Recomandări

Centrul „ACCES-INFO”

Propuneri şi recomandări privind
eficientizarea colaborării mass-media
– administraţia publică – organizaţii
nonguvernamentale
Cu cât este mai dezvoltată cultura politică în ţară, cu atât mai fructuoasă este cooperarea dintre jurnalişti şi autorităţile publice. Pentru a construi o democraţie consolidată, instituţiile publice necesită să comunice cu cetăţenii, care trebuie să fie la curent
cu activitatea zilnică a acestora, să participe la toate etapele procesului decizional.
Pentru a contacta cu un număr cât mai mare de persoane, statul urmează să se sprijine pe activitatea mass-media – electronice şi scrise.

În scopul dezvoltării presei libere şi independente,
pentru eficientizarea procesului de cooperare cu autorităţile/instituţiile publice, crearea unui climat favorabil
dezvoltării mass-media sunt necesare:
1. Abrogarea Legii Presei. Adoptarea proiectului Legii
privind libertatea de exprimare, cu stipularea unor
principii clare, conform standardelor internaţionale,
referitoare la dezvoltarea presei libere şi independente, realizarea pluralismului de opinii. Adoptarea
proiectului Legii privind transparenţa în procesul
decizional.
2. Elaborarea şi adoptarea unui mecanism clar şi eficient de acreditare a jurnaliştilor, de asigurare a accesului jurnaliştilor la orice reuniuni, întruniri, şedinţe
din cadrul instituţiilor publice, inclusiv la activitatea
judiciară.
3. Concretizarea mecanismelor de secretizare şi desecretizare a informaţiilor.
4. Stabilirea unor criterii clare referitoare la condiţiile
sociale ale activităţii jurnaliştilor şi responsabilităţile
statului.
5. Stabilirea unor măsuri de îngrădire a cenzurii deschise şi a celei camuflate.
6. Elaborarea şi adoptarea de către Guvern a unui

Program strategic de comunicare: instituţie publică
– societate civilă – mass-media, care ar include un
compartiment privind crearea unor condiţii optime
de dezvoltare a mass-media, cu stabilirea unor mecanisme eficiente de încurajare economică, fiscală de
către stat a mass-media (deetatizarea presei naţionale şi locale, scutirea presei de TVA, cu excepţia publicaţiilor comerciale/de publicitate, încurajarea investiţiilor locale şi străine pentru mass-media, oferirea
creditelor avantajoase pentru presa privată).
7. Monitorizarea permanentă a implementării Legii
privind accesul la informaţie, adoptarea de către
Guvern a unei Hotărâri privind realizarea de facto a
legislaţiei în domeniul accesului la informaţie.
8. Optimizarea activităţii serviciilor de presă ale autorităţilor statului, ca mediator dintre instituţiile publice
şi presă.
9. Stabilirea unor relaţii de încredere reciprocă între administraţia publică, cetăţeni şi mass-media.
10. Însuşirea de către funcţionari a tehnicilor fundamentale de comunicare pentru a conlucra cu massmedia şi alte surse de informare.
11. În procesul de comunicare a informaţiilor se va ţine
cont de un şir de principii generale şi tehnici de comunicare cu mass-media:
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- stabilirea principiului de bază conform căruia instituţiile publice sunt deschise şi accesibile pentru
mass-media;
- stabilirea relaţiilor de responsabilitate reciprocă cu
reprezentanţii mass-media;
- respectarea dreptului reprezentanţilor mass-media de a avea acces la informaţia oficială veridică,
clară, oferită la timp;
- stabilirea unei atmosfere de consens ca temelie
pentru implementarea politicilor;
- menţinerea unui flux consecvent şi clar al informaţiei;
- comunicarea din timp referitor la chestiunile
sensibile ori complicate;
- adoptarea unei strategii de comunicare proactivă şi de lungă durată;
- transparenţa ca factor de stimulare a încrederii
şi a sporirii calităţii deciziilor;
- utilizarea cât mai eficientă a diverselor surse
pentru transmiterea informaţiei – conferinţe de
presă, întruniri neoficiale, publicitatea în massmedia;
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- serviciul de presă nu trebuie privit niciodată ca o
simplă maşină de anunţare a deciziilor şi de emitere a actelor informative. El urmează să joace un
anumit rol în formarea politicii prin reflectarea
atitudinilor publicului şi ale mass-media.
12. Dezvoltarea şi aplicarea de către instituţiile massmedia a principiilor de autoreglementare în presă, ca alternativă a reglementărilor de către stat a
activităţii jurnaliştilor, ţinându-se cont de:
- practicile internaţionale;
- existenţa codurilor deontologice, comisiilor
pentru etică profesională, ca mecanisme de influenţă a organizaţiilor jurnalistice asupra redacţiilor, profesioniştilor presei care ignoră principiile
deontologice.
13. Stabilirea unor mecanisme de promovare a profesionalismului autentic şi de protejare în faţa surogatului profesional;
14. Continuarea eforturilor privind crearea unui sindicat al lucrătorilor din mass-media, ca posibilitate de protecţie a jurnaliştilor.
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Recomandările instructorilor

Rodica DELEU,

director comercial,
săptămânalul “Газета”, Bălţi

Recomandări privind organizarea
activităţii publicitare
în redacţiile ziarelor UTA Gagauz-Yeri
1. A introduce în statele redacţiilor funcţia de „manager publicitar”.
2. A pune în sarcina persoanei care paginează ziarul
şi elaborarea machetelor publicitare. Sau, în cazul
unui volum mare de anunţuri publicitare, a include în colegiul de redacţie funcţia de „designer
machete publicitare”.
3. A elabora şi confirma lista de preţuri (price-list)
pentru spaţiul publicitar de ziar şi, de asemenea, a
serviciilor publicitare, oferite de redacţie.
4. A elabora ofertele comerciale pentru plasarea
anunţurilor publicitare în ziar.
5. A întocmi un registru unic de evidenţă a publicităţii.
6. A întocmi un registru unic de evidenţă a anunţurilor publicitare prezentate de persoane particulare.
7. A elabora un contract-model pentru plasarea publicităţii în ziar.
8. A elabora blanchete speciale pentru recepţionarea anunţurilor publicitare şi a reclamei de la persoanele particulare.
9. A asigura păstrarea formularelor, recepţionate şi
publicate, cu textul reclamei şi anunţurilor publicitare ale persoanelor particulare în corespundere
cu legislaţia timp de un an de la momentul publicării.

10. A elabora baza de date a potenţialilor furnizori
de reclamă conform domeniilor de activitate şi
criteriului teritorial.
11. A organiza puncte de recepţie a reclamei şi a
anunţurilor publicitare de la persoanele fizice în
diferite regiuni ale oraşului (raionului), inclusiv la
redacţie.
12. A grupa anunţurile publicitare şi anunţurile persoanelor fizice conform tarifelor şi spaţiului publicitar oferit, având în vedere statutul diferit al
impozitelor pentru aceste categorii (anunţurile
publicitare sunt supuse TVA, iar cele particulare
- nu).
13. A crea o bază de date a agenţiilor publicitare naţionale (sursa „Îndrumar Varo-inform”). A expedia
agenţiilor de publicitate pachete cu oferte de cooperare, oferte comerciale, price-list-uri pentru
ofertele publicitare şi câteva exemplare ale ziarului.
14. A expedia asemenea pachete (indicate la punctul
13) pe adresa întreprinderilor şi asociaţiilor care
au filiale pe teritoriul respectiv, bugetele publicitare formându-se la oficiul central. Algoritmul
acestor activităţi este indicat la p. 13.
15. A estima pe cont propriu categoriile de cititori
(conform parametrilor cantitativi şi calitativi).
Rezultatele obţinute urmează a fi incluse în compartimentul argumentarea ofertelor comerciale.

Aceste recomandări servesc drept punct de pornire pentru înfiinţarea unei secţii de publicitate.
Următorii paşi trebuie să fie îndreptaţi în direcţia instruirii personalului secţiei publicitare pe tematicile: „Tehnica vânzării reclamei”, „Deservirea clientului” şi alte cursuri de specialitate.
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Recomandările instructorilor

Alexandru DOROGAN,
preşedintele Asociaţiei Presei
Electronice APEL

Ştirea locală – ştire principală
Nu aş fi îndrăznit niciodată să scriu ceva cu titlu de recomandări, în special pentru jurnalişti. Dar iată că o fac. Şi o fac din două motive: unul este respectarea
obligaţiei şi angajamentului pentru atingerea obiectivelor unui proiect la care
participi; al doilea e din respect şi preţuire pentru colegii mei de la posturile de
radio şi televiziune, din presa scrisă din Găgăuzia. M-aş bucura dacă, eventual,
sugestiile mele le-ar fi de folos. Să precizăm de la bun început că în rândurile ce
urmează veţi găsi doar sinteza câtorva impresii în urma unui training de câteva
zile la Comrat, pe care le-am compartimentat aşa precum urmează.

a) Sugestii pentru breasla jurnalistică:
nu fiţi răzleţiţi, solidarizaţi-vă, asociaţi-vă,
creaţi un sindicat şi ONG-uri care să protejeze
breasla;
nu vă autoizolaţi în provincie, stabiliţi legături strânse la nivel profesional, sindical şi
ONG-istic cu organisme similare din Chişinău;
stabiliţi relaţii internaţionale directe şi indirecte, dar principalul multilaterale, care vor
înviora activităţile Dvs. la nivel regional.

b) Sugestii pentru colegii din serviciul
public de radio şi televiziune:
Menţineţi cu sfinţenie interesul şi preţuirea
publicului pentru programele voastre, asiguraţi diversitatea, pluralismul şi echidistanţa serviciului de programe, păstraţi echilibrul între
interesul autorităţilor şi interesul publicului (nu
uitaţi: administraţiile vin şi pleacă – publicul
dumneavoastră rămâne);
Promovaţi evenimentul local. Majoritatea
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programelor de ştiri pe care le-am văzut şi leam audiat conţin într-o proporţie dominantă
relatări de la şedinţe, seminare, reuniuni şi alte
activităţi ce se desfăşoară doar la Comrat. Este
minimă prezenţa vieţii comunitare din UTA
Gagauz-Yeri;
Este total contraindicată retransmiterea
programelor televizate la radio. O asemenea practică am întâlnit-o pentru prima dată la
Comrat. Este adevărat că sunt cunoscute exemple când programele foarte populare ale unor
posturi de radio sunt realizate şi în variantă
televizată, dar, în principiu, acestea sunt mari
excepţii;
Consider că administraţia Companiei „Teleradio Găgăuzia” urmează să se preocupe mai
mult de stilistica imaginii postului, de ajustarea
tehnologică, mai ales pe veriga producere – difuzare şi cu sporirea volumului producţiei proprii cu eforturi minime.
Consiliul de Observatori al Companiei publice „Teleradio Găgăuzia”, care este un organism nou creat şi evident cu puţină experienţă,
va trebui în viitor, conform statutului său, să
protejeze Compania de ingerinţele autorităţilor

| Raport final|

Proiectul “Perspectivele creării mass-media profesioniste şi rentabile în UTA Gagauz-Yeri”

şi să asigure mai eficient controlul şi administrarea publică a instituţiei.

c) Sugestii pentru posturile de radio şi de
televiziune private:
prima impresie este că totuşi în UTA Gagauz-Yeri există prea puţine posturi de radio
şi televiziune private. Dar pentru mine şi mai
importantă este nu cantitatea lor, ci calitatea,
impactul pe care îl au asupra publicului. Ei bine,
din ce am observat, publicul nu cunoaşte prea
multe emisiuni ale posturilor locale de radio şi
televiziune;
posturile locale de radio şi televiziune trebuie să se orienteze spre sporirea volumului
de programe proprii de interes local, comunitar şi să abandoneze practica retransmisiilor de
programe;
ar fi cazul ca difuzorii locali să acorde o
atenţie deosebită sporirii volumului de emisiuni radio şi TV în limba găgăuză;
ar fi excelent dacă toate posturile locale de
radio şi televiziune din Gagauz-Yeri ar avea
în grila lor programe de ştiri locale;
consider că atât managerii posturilor de radio şi televiziune existente, cât şi echipele de

jurnalişti şi tehnicieni au nevoie de o instruire
profesională permanentă spre binele imaginii şi
cotei de audienţă a postului;
deocamdată, radiodifuzorii din Gagauz-Yeri
nu reuşesc să atragă sursele necesare din piaţa de publicitate existentă în regiune, nu-şi pun
în valoare rolul şi posibilităţile pe segmentul lor
de piaţă publicitară.

d) Sugestii pentru relaţiile jurnaliştilor
cu autorităţile locale:
Desigur, activitatea autorităţilor publice locale afectează în mod direct viaţa cetăţenilor
şi jurnaliştii, care au misiunea să reprezinte interesul cetăţenilor în raport cu autorităţile, sunt
obligaţi să reflecte veridic, multilateral, echidistant şi imparţial activitatea acestora. Dar, ca jurnalişti în serviciul cetăţenilor, nu ne putem lăsa
controlaţi, dirijaţi, manipulaţi şi - ceea ce ar fi şi
mai trist – speriaţi de autorităţi;
Atunci când prezentaţi punctele de vedere
ale autorităţilor, aveţi grijă să expuneţi alături
şi alte opinii, alte puncte de vedere ale specialiştilor, experţilor, reprezentanţilor societăţii civile, ale cetăţenilor. Numai astfel veţi obţine credibilitatea atât de necesară organelor de presă,
pe care le reprezentaţi, atât în faţa publicului,
cât şi în faţa autorităţilor.
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Recomandările instructorilor

Tatiana Ivanova,

doctor habilitat, profesor,
trainer, Ucraina

Negocieri eficiente în procesul
de vânzare a reclamei
1.

Cel mai important lucru pe care ţin să-l recomand este schimbarea convenţiilor psihologice
preconcepute. Fiindcă cel care vrea să întreprindă ceva caută posibilităţi, iar cel care nu doreşte
– caută motive să nu facă nimic.

2.

Se recomandă a se proceda la pregătirea unor broşuri publicitare şi a unor dosare de presă referitoare la mijlocul de informare în masă care doreşte să ofere spaţiu publicitar. Furnizorul de
publicitate doreşte să vadă „marfa” pe masă.

3.

| 32 |

Este neapărat nevoie de cercetări de marketing în rândul propriului auditoriu şi printre grupurile compacte de potenţiali clienţi care ar putea să-i intereseze pe furnizorii de reclamă. Este
foarte important ca modelul ediţiei să coincidă cu grupurile-ţintă ale potenţialilor furnizori de
publicitate.

4.

Merită a fi concepute forme şi metode cât mai variate de vandabilitate a publicaţiei: diversificarea reţelelor de difuzare, promovarea instituţiei de presă.

5.

Se recomandă a se proceda la o trecere în revistă a materialelor din mass-media raportându-le
la interesul şi gustul cetăţenilor care intră în sfera de influenţă a furnizorilor de reclamă.

6.

De asemenea, este foarte important să se ia în calcul influenţa aspectului grafic al materialului
publicitar, inclusiv a elementelor psiho-fiziologice, asupra cititorilor.

7.

Este foarte importantă pregătirea juridică a angajaţilor mijloacelor de informare în masă (în
special la nivelul conducerii şi al contabilităţii).

8.

Se recomandă cooperarea tuturor mijloacelor de informare în masă din zonă pentru a conlucra
cu o singură agenţie de publicitate, în scopul de a evita unele probleme financiare şi juridice.

9.

Este foarte importantă şi studierea experienţei unor state străine (inclusiv a experienţei statelor
din CSI) privind distribuirea publicităţii în mass-media.

10.

Agenţii de publicitate trebuie instruiţi permanent (s-ar putea şi cu forţele proprii ale instituţiei
de presă) şi antrenaţi în activitate pentru o cât mai eficientă desfacere a reclamei.

11.

Nu este raţional a se atribui funcţia de agent de publicitate jurnaliştilor angajaţi, deoarece
ofertele publicitare fac parte din marketing, iar scrierea materialelor e un proces de creaţie. Un
jurnalist nu va deveni niciodată agent publicitar în deplinul sens al cuvântului.
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Recomandările instructorilor

Tatiana Ivanova

Sfaturi pentru motivarea personalului
şi managementul eficient al mass-media
1. Studiaţi-vă stilul personal de conducere şi verificaţi în ce măsură acesta este eficient pentru angajaţii Dvs.
2. Analizaţi portretul psihologic al fiecărui colaborator şi convingeţi-vă dacă angajatul corespunde sau nu postului pe care îl
ocupă şi îndeplinirii anumitor obligaţii de serviciu.
3. Atribuiţi funcţii şi obligaţii concrete fiecărui angajat.
4. Concepeţi un sistem strict de control asupra modului de îndeplinire a volumului de lucru.
5. Perfecţionaţi sistemului de salarizare, modificând partea fixă şi
variabilă a salariului.
6. Aplicaţi un sistem de motivare a personalului redacţiei.
7. Analizaţi eventualele conflicte şi neînţelegeri în echipa oamenilor de creaţie.
8. Preveniţi situaţiile de conflict.
9. Organizaţi un sistem bine gândit de relaţii între colectivul de
creaţie şi conducători.
10. Elaboraţi un cod intern de reguli şi valori, în scopul armonizării
relaţiilor dintre angajaţii instituţiei mass-media respective.

| 33 |

Proiectul “Perspectivele creării mass-media profesioniste şi rentabile în UTA Gagauz-Yeri”

| Raport final|

Recomandările instructorilor

Zoia Kazanji,

consultant media, Ucraina

Afacerea editorială nu are nici un sens
dacă nu crezi în valoarea produsului!
Ziarul nu înseamnă ideologie, nici politică şi nici modalitate de a influenţa
asupra mentalităţilor. Când omul cumpără un ziar, se gândeşte, în primul
rând, ca acesta să-i fie util. Orice informaţie din ziar este căutată şi urmărită
de cititor ca fiind utilă intereselor sale cotidiene – fie că e vorba de acumulare
de cunoştinţe într-un domeniu sau altul, fie că la mijloc e căutarea de informaţii care să-l ajute să câştige bani ori să-i cheltuiască mai corect sau, în definitiv, să afle lucruri care l-ar face să ocolească anumite probleme etc.

Dintre funcţiile existente şi deja cunoscute ale mijloacelor de informare în masă (să zicem, cea informaţională; de orientare socială; formare a opiniei publice
şi a climatului social; degajare emoţională; educativă
etc.) cititorii apreciază mai ales aspectul utilitar al ediţiei periodice.
Din acest motiv activitatea jurnalistică şi redacţională este necesar să fie privită din perspectiva utilităţii
sale pentru cititor.
Iar pentru aceasta, ori de câte ori este propusă o
temă pentru publicare, jurnaliştii trebuie să-şi pună
întrebarea: de ce ANUME ACEASTĂ TEMĂ ar putea fi interesantă pentru cititori? De ce cititorii trebuie
să aibă încredere în ea? Or, dacă dispare încrederea
în publicaţiile noastre, este subminată însăşi ideea de
afacere editorială.
Ce trebuie să facem pentru ca ediţiile noastre periodice să asigure necesităţile informaţionale ale cititorilor şi, în consecinţă, cititorii să aibă încredere în
informaţiile noastre?
În primul rând, trebuie să ne cunoaştem cititorii.
Redacţia trebuie să dispună de o aşa-zisă „hartă demografică” pentru a avea o impresie generală şi completă despre cetăţenii ce locuiesc în zona care ne interesează.
E nevoie să cunoaştem necesităţile cititorilor noş| 34 |

tri, care pot fi cercetate prin sondaje. Există tehnici de
realizare a sondajelor cu forţe proprii, în special când
este vorba de teritorii mici.
Oamenilor le place să citească despre unii ca şi ei,
sunt curioşi să afle ce li se întâmplă vecinilor şi celor
de pe strada vecină. De aceea relatările despre probleme, succese sau insuccese trebuie făcute prin prisma
unor poveşti de viaţă ale cititorului simplu, ale celor
care trăiesc în preajmă. De regulă, aşa ceva se citeşte
cu uşurinţă şi asigură încrederea în publicaţia citită.
E necesar să se ştie care sunt punctele vulnerabile
ale vieţii de fiecare zi în localitatea respectivă, pentru a fi formulate cât mai convingător. Mai mult decât atât, abordând o problemă, este important să nu
o reducem doar la constatări factologice amintind
doar de faptele consumate deja. Este foarte important
să căutăm răspunsuri la următoarele întrebări: când
anume se va schimba situaţia în bine, cine poartă răspundere pentru această schimbare, ce s-a întreprins
şi dacă în general s-a întreprins ceva pentru îmbunătăţirea situaţiei.
Omul este interesat mai mult de ziua de mâine şi
de poimâine, decât de ziua trecută. Ştirea tipărită în
ziar trebuie să aibă o perfectă acoperire factologică şi
trebuie să corespundă unor evenimente şi fapte reale.
Căci, de obicei, cititorii sunt la curent cu tot ce se întâmplă în localitatea lor, iar ştirile ce nu sunt adevăra-
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te trezesc nedumeriri şi neîncredere faţă de ziar.
Jurnaliştii, de asemenea, trebuie să fie la curent cu
TOATE deciziile puterii locale care privesc schimbările şi iniţiativele referitoare la viaţa oamenilor din
partea locului. Nu e suficient doar să povesteşti despre hotărârile aprobate, e nevoie să le mai şi descifrezi
pentru a face ca lumea să înţeleagă care vor fi efectele
lor asupra vieţii cetăţenilor din regiunea în cauză.
Cititorii preferă nu doar să citească, dar să şi urmărească aspectul grafic al fiecărei ediţii. O parte de
informaţii (în special datele statistice ş.a.) este recomandabil să fie prezentată grafic sub formă de tabel
informativ fără a fi preluată în articole. Merită de asemenea să se acorde o atenţie cât mai mare materialului ilustrativ – fotografii, desene, colaje etc.
La Comrat, ca, de altfel, în Moldova în ansamblu,
precum şi în oricare altă ţară în curs de dezvoltare,
există mai multe prejudecăţi referitoare la domeniul
mass-media:

Formula muncii redacţionale e destul de
simplă: pentru cine scriem? despre ce
scriem? cum scriem?
Prima prejudecată: nu e rentabil să editezi
o publicaţie, fiindcă nu-ţi va aduce niciodată venituri.
A doua prejudecată: este cu neputinţă să
găseşti publicitate pentru ziar, fiindcă nimeni nu
şi-o doreşte, regiunea fiind mică şi toţi cunoscând
oricum tot ce se întâmplă.
A treia prejudecată: cetăţenii nu obişnuiesc deloc să citească ziare.
A patra prejudecată: lumea nu are bani
să procure ziare, preferând să cumpere lucruri ceva
mai utile şi mai materiale.
A cincea prejudecată: publicaţia nu poate
să reziste în zona respectivă fără finanţare din partea puterii locale şi fără atenţia cuvenită din partea
funcţionarilor de stat.

Cum poate fi editat un ziar de calitate
într-un oraş nu prea mare, unde există
permanent probleme legate de personal, echipament tehnic, finanţe?
Unu. E vorba de instruire şi autoinstruire. Actual-

mente, există posibilităţi mari de a acumula cunoştinţe la distanţă, dar şi participând la diferite
seminare şi treninguri. Colaboratorii redacţiilor
trebuie să înţeleagă perfect şi să aplice în munca
lor standardele profesionale. Din păcate, publicaţiile periodice scriu despre orice, bazându-se doar

pe o singură sursă de informaţie, articolele fiind de
cele mai multe ori pline de idei personale şi concluzii meditative ale autorilor.
Doi. Este absolut necesară o structurare şi dezvoltare a pieţei de publicitate. „Nouă nu ne dă nimeni
reclamă!” – această concluzie nu înseamnă deloc
că nu ar exista în general publicitate sau că nu ai
putea funcţiona în baza ei. Chiar şi în orăşelele
cele mai mici se dezvoltă destul de bine businessul
mic şi mijlociu, care are nevoie de clienţi interesaţi
în asigurarea unei circulaţii rapide de informaţie
despre serviciile şi produsele sale pentru o parte
cât mai mare a populaţiei. Problema e CE ANUME le poate propune ziarul dumneavoastră.
Trei. Lipseşte o cercetare a pieţei publicitare, nu
există o cercetare a necesităţilor potenţialilor cititori. Tocmai de aceea editorii nu prea au ce să
le propună eventualilor furnizori de reclamă, de
asemenea, se resimte lipsa unei elementare baze
pentru schimbarea profilului publicaţiei ţinând
cont de cerinţele cititorilor.
Patru. Dacă în ziar lipseşte orice legătură dintre ci-

titori şi redacţie, atunci editorii şi redactorii, la fel
ca şi jurnaliştii, nu au habar de auditoriul căruia
i se adresează, precum şi de necesităţile acestuia,
şi nici nu depun eforturi pentru a le afla. În concluzie, cu mici excepţii, produsul propus pe piaţa
ediţiilor periodice, de regulă, devine absolut inutil,
fără să aibă o valoare practică pentru cititor.
Cinci. În fond, nici o ediţie nu desfăşoară o campanie bine definită pentru a-şi promova ziarul.
Explicaţia e simplă: lipsa mijloacelor financiare!
Şi asta în pofida faptului că există o mulţime de
posibilităţi de promovare fără prea mulţi bani.
Însă ediţiile periodice nu simt necesitatea de aşi promova propriul produs! Editorii şi redactorii înşişi nu cred în valoare produsului lor, ceea
ce complică promovarea pe piaţă a acestuia.
Şase. În cadrul majorităţii redacţiilor lipseşte cel
mai elementar sistem de management, de direcţionare, planificare şi evidenţă a mijloacelor
financiare. Redactorii, conducătorii redacţiilor
uneori nu au deloc cunoştinţe despre businessul din domeniul mijloacelor de informare în
masă sau, în virtutea unor anumite situaţii, nici
nu se ostenesc să le dobândească.
Astfel, în concluzie, putem spune că în afacerile din domeniul presei se produce o inversare a scopurilor. Nu se urmăreşte obţinerea
unei independenţe financiare în baza banilor
câştigaţi, ci obţinerea unor finanţări externe
pentru menţinerea ziarului pe linia de plutire.
O asemenea situaţie face ca ziarul să devină dependent fie faţă de donatori (granturi), fie faţă
de mijloacele provenite de la sponsori (din par| 35 |
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tea puterii sau a opoziţiei). Nici în primul caz,
şi nici în cel de-al doilea, ziarul nu este privit
ca un produs pentru care trebuie să plătească
cititorii.
Şapte. Şi, poate, cel mai important. Este vorba
de lenea reprezentanţilor domeniului! Unii editori-redactori, precum şi colectivele conduse de
ei, încă nu au ieşit din epoca de odinioară şi caută să găsească contraargumente „importante”
tuturor argumentelor de bun-simţ ce li se aduc.
Iar discursul lor referitor la această situaţie nu
vine în sprijinul a ceea „ce trebuie realizat”, ci în
favoarea argumentelor care vin să explice „de
ce nu se poate realiza”.
Ce trebuie să facă, din punctul meu de vedere,
mijloacele de informare în masă din UTA GăgăuziaYeri pentru ca ediţiile periodice să fie interesate să-şi
obţină propria independenţă şi posibilitatea de a oferi cititorilor informaţie utilă şi veridică?
•

instruirea editorilor şi redactorilor pentru a
cunoaşte bazele managementului şi planificării
afacerii;

•

instruirea personalului prin sistemul de treninguri corporative sau deschise, apelarea la consultările externe;

•

organizarea şi desfăşurarea unor cercetări calitative şi cantitative în domeniu (de exemplu, cu
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ajutorul obţinerii unor granturi): ale pieţei de
publicitate, ale publicului cititor. Aceste cercetări trebuie efectuate cel puţin o dată pe an fiind
aduse la cunoştinţa cititorilor şi a furnizorilor
de publicitate;
•

consultarea de către experţi a companiilor editoriale cu privire la structura publicaţiei, optimizarea sistemului financiar şi fiscal, a managementului, strategiei de promovare, elaborarea de business-planuri, studierea cercului de
cititori, stabilirea unei relaţii strânse cu cititorii,
organizarea unor reţele alternative de difuzare a
presei;

•

organizarea de treninguri pentru colaboratorii
ediţiilor periodice privind bazele jurnalismului, standardele profesionale şi etice, tehnica
interviului, fotojurnalismul, jurnalismul analitic, modul de reflectare a procesului electoral, abordarea temelor cerute de către cititori;

•

organizarea de stagii pentru reprezentanţii
ediţiilor periodice în cadrul unor redacţii de
succes din Ucraina sau, de exemplu, în cadrul
unor redacţii regionale din Polonia, având
ca temă formarea conţinutului în funcţie de
cerinţele auditoriului, ştirile locale în ziarele
locale, planificarea muncii redacţionale, managementul secţiei de publicitate, organizarea
unor acţiuni de promovare, crearea de reţele
alternative pentru difuzarea publicaţiilor periodice.
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Recomandările instructorilor

Veaceslav PERUNOV,
editor al ziarului „СП”, Bălţi

Cunoaşte-ţi cititorul,
ca să ştii pentru cine scrii
Aş vrea să fac unele observaţii şi recomandări cu privire la perspectivele de dezvoltare a mijloacelor de informare în masă independente
deja existente în UTA Gagauz-Yeri şi ale celor ce pot fi create în viitor.

Am avut impresia că una din principalele probleme ale jurnaliştilor din Găgăuzia, dar şi din
întreaga Moldovă, este neînţelegerea esenţei
profesiei lor, a scopurilor şi sarcinilor acesteia.
Probabil, este boala tuturor jurnaliştilor din fostele ţări socialiste – să fie doar revoluţionari, „să
spună adevărul, numai adevărul şi… nimic în
afara adevărului”. Este posibil că anume din cauza acestui „nimic în afara adevărului” multe ziare
nu reuşesc să devină independente, inclusiv din
punct de vedere material. Aş vrea să precizez că
nimeni nu interzice publicistului sau corespondentului să-şi exprime propriile opinii cu privire
la unele probleme politice, sociale, economice
sau de alt gen, dar anume aici apare problema,
cititorul mai are nevoie şi de altceva pe lângă
adevăr (mai ales pentru că în „democraţia instabilă postsocialistă cu chip comunist” fiecare are
propriul său adevăr).

1.

În ziar, pe lângă opinii, în primul rând, trebuie
să fie publicate noutăţi – o informaţie imparţială
despre evenimentele întâmplate în regiune şi în
ţară. În plus, ziarul trebuie să conţină multă informaţie utilă pentru cititorii publicaţilor periodice. Anume jurnalistul este persoana care creează
produsul informaţional şi cu cât mai înaltă este
calitatea acestuia, cu atât ziarul va avea mai mult

succes, prin urmare va fi mai independent. Dacă
ziaristul lucrează la ziar doar pentru a spune ceva
nou omenirii, pentru a schimba lumea, pentru a
pedepsi pe cineva sau pentru a dovedi cuiva ceva,
în acest caz ar fi mai bine să-şi schimbe profesia, să
se dedice domeniului politic sau literar. Dacă jurnalistul activează în acest domeniu doar pentru că
a absolvit facultatea de profil şi nu ştie să facă nimic altceva, atunci i-aş recomanda fie să-şi schimbe profesia, fie să înveţe o altă specialitate, care să
se potrivească mai bine cu preferinţele şi dorinţele
lui. Jurnalistica este, eminamente, o activitate de
creaţie, deşi implică utilizarea multor cunoştinţe
de specialitate.
Jurnalistica este o profesie de o importanţă
socială majoră, imperativă chiar pentru o societate democratică în adevăratul sens al cuvântului. Jurnalistul e câinele de pază al democraţiei.
Acesta trebuie să urmărească atent ca în societate să fie respectate legile, ca reprezentanţii autorităţilor să nu fie implicaţi în acţiuni samavolnice
şi corupte, ca infractorii să nu rămână nepedepsiţi. El trebuie, pe de o parte, să informeze şi să
educe societatea, iar pe de altă parte, să indice
autorităţilor greşelile lor pentru ca acestea să fie
corectate în viitor.

2.
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De aceea, jurnalistul în nici un caz nu trebuie să
fie indiferent, inert la diferitele aspecte ale vieţii societăţii. Ca nimeni altul, el trebuie să aibă atitudine
de cetăţean, în caz contrar, este doar un simplu salahor, care „dă numărul de semne” şi ştie a formula „frumos” un gând. Doar un jurnalist preocupat
de meseria sa, care tinde zilnic să se perfecţioneze, poate provoca interesul cititorilor şi cu cât mai
mulţi jurnalişti de acest fel vor exista la un ziar, cu
atât mai mult succes va avea publicaţia.
Jurnalistul, dar în primul rând editorul şi re-

3. dactorul-şef al ziarului, trebuie să ştie cu certi-

tudine care este categoria de cititori pentru care
este editat ziarul. Atât jurnaliştii din Găgăuzia,
cât şi cei din alte regiuni ale Moldovei utilizează
expresia „un ziar pentru toţi”. Dar asemenea ziare nu există, oricât de mult şi-ar dori editorii să
acopere un cerc cât mai mare de cititori. Uneori,
greşeala cea mai mare a jurnaliştilor noştri nu
constă în faptul că, atunci când creează ziarul,
nu ştiu cui se adresează acesta, dar că nici după
aceasta ei nu studiază cercul lor de cititori. Nu
ştiu care gen predomină printre cititorii ziarului, nu le cunosc categoria de vârstă, bunăstarea,
profesia, statutul social etc. Anume în baza cunoştinţelor despre cititori, redacţia poate să decidă să publice sau nu materiale despre un subiect
sau altul, sau poate să acorde o atenţie mai mare
anumitor subiecte.

În pofida faptului că următoarea teză poate să nu
se refere la conţinutul jurnalistic al ziarului, totuşi
o voi pomeni. Cunoaşterea cititorilor ajută chiar
şi la vânzarea spaţiului publicitar - de fapt, într-un
ziar nu vindem spaţiu, ci cercul nostru de cititori.
Adică, dacă ziarul este citit în marea majoritate de
către tineri, are rost să discutăm despre publicitate
cu clienţii care produc sau comercializează produ-

| 38 |

| Raport final|

se vestimentare pentru tineri, prestează servicii de
conectare la internet, telefonie mobilă sau fac parte din industria de divertisment etc. Un public mai
matur ar fi interesat de publicitatea băncilor, companiilor de leasing, hipermarketurilor etc. Într-un
ziar, totul este interdependent: cu cât ziariştii produc un produs informaţional de o calitate mai înaltă, cu atât departamentul de distribuţie realizează
mai repede ziarul. Cu cât creşte mai mult numărul
de cititori ai ziarului datorită acestui departament,
cu atât mai mare este tirajul acestuia şi, drept urmare, creşte numărul clienţilor constanţi şi cu
capacitate de plată ce cumpără spaţiul publicitar.
Cu cât resursele ziarului sunt mai bogate, printre
altele şi graţie activităţii departamentului de publicitate, cu atât acesta devine mai independent din
punct de vedere material şi, prin urmare, e tot mai
independent de autorităţi şi de magnaţii financiari. Iar cu cât ziarul este mai independent, cu atât
mai liberi sunt ziariştii în subiectele şi comentariile
lor, adică produsele acestora sunt mai interesante
şi mai valoroase, prin urmare, ziarul este realizat
mai repede de către departamentul de distribuţie,
iar departamentul de publicitate găseşte mai uşor
clienţi şi tot aşa.
Se pot scrie şi spune multe despre felul în care
ar trebui să fie jurnalistica de actualitate din ţara
noastră şi care trebuie să fie calităţile unui ziarist
modern, în principiu, anume asta am făcut pe parcursul celor 4 zile cât a durat cursul de instruire.
Ar fi de dorit ca asemenea cursuri să fie organizate
mai des şi nu doar în autonomia găgăuză, dar şi
în alte regiuni unde situaţia este doar aparent mai
bună. Pentru a deveni nişte profesionişti veritabili,
iar mass-media să devină într-adevăr nu doar a patra putere, ci şi o instituţie rentabilă, noi, jurnaliştii
din Republica Moldova, avem încă multe de învăţat.
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Nicolae SANDULEAC,
directorul ziarului „Unghiul”,
Ungheni

Aţi început să editaţi un ziar.
Ce trebuie să faceţi pentru a atrage
atenţia cititorilor?
Iată că aţi înregistrat un nou ziar, aţi format echipa redacţională şi aţi început editarea lui.
Tirajul, să zicem, de 500 sau 1000 de exemplare, s-a vândut repede. Al doilea număr a
avut acelaşi succes. Mai departe apare întrebarea: din ce cauză tirajul, în loc să crească,
se micşorează treptat? De obicei, apariţia unui nou ziar produce o impresie puternică în
rândul cititorilor, iar pe parcursul activităţii sale editoriale, echipa ziarului trebuie să sensibilizeze şi, totodată, să motiveze cititorul ca el să se aboneze şi să procure ziarul.

Cum să facem un ziar fiabil, care să intereseze opinia publică din regiune şi, în acelaşi timp, să
crească şi tirajul?
În continuare, voi expune câteva momente, care
în practica gazetărească s-au bucurat de un mare
succes: s-a majorat tirajul, a crescut interesul oamenilor pentru publicitate, ceea ce a permis editarea din mijloace proprii a ziarului şi, de asemenea,
crearea unei baze materiale adecvate unei redacţii.
E foarte important faptul că toate acestea au fost
înfăptuite fără resurse financiare, singura investiţie
constituind-o profesionalismul echipei redacţionale.
În momentul în care doriţi să începeţi editarea
unui ziar local, trebuie să decideţi, în primul rând,
care vor fi temele prioritare abordate în paginile lui,
adică ce poziţie veţi ocupa în spaţiul informaţional.
Dacă este un ziar local, atunci, evident, în prim-plan
se vor afla evenimentele care se desfăşoară în regiunea respectivă şi problemele cu care se confruntă
membrii comunităţii. Trebuie să devină o regulă: ziarul se va axa exclusiv pe informaţia locală. Pentru

că cititorii nu vor găsi nicăieri altundeva - fie în ziar,
fie la un post de radio sau de televiziune - informaţii
despre evenimentele care se desfăşoară în localitatea lor şi ai căror protagonişti sunt cunoscuţii sau
rudele lor. E foarte important ca cititorii să găsească
în numerele recente ale ziarului subiectele la zi ce se
discută în magazine, în stradă, în pieţe, care ar confirma aceste discuţii sau ar infirma diferite zvonuri.
Noi am început să edităm un ziar pornind de
la 500 de exemplare. În primele 3-4 luni, în pofida
faptului că ne străduiam să prezentăm informaţii
de ultimă oră despre majoritatea evenimentelor
care aveau loc în oraş şi raion, tirajul rămânea acelaşi. Atunci a apărut necesitatea de a găsi o altă modalitate de a captiva atenţia oamenilor şi, totodată,
a-i motiva pe cititorii noştri fideli. Momentan neam gândit că publicarea diferitelor fapte mondene,
a anunţurilor, a felicitărilor – cu ocazia zilelor de
naştere, celebrarea căsătoriilor, ar creşte simţitor tirajul ziarului. Desigur, la început nu aveam cititori
care să-şi felicite cu diferite ocazii rudele sau apropiaţii prin intermediul ziarului nostru. Ieşirea din
situaţie era ca înşişi membrii colectivului redacţi| 39 |
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onal să-şi felicite prietenii. Şi iniţiativa a avut succes – la început erau mai puţine felicitări, dar pe
parcurs numărul persoanelor din sate sau centrul
raional care doreau să publice felicitări a început să
crească. Toate felicitările erau publicate pe gratis.
Totodată, s-a observat şi majorarea tirajului cu 2030 de exemplare: persoana care a publicat o felicitare neapărat va procura 2-3 exemplare – sieşi, dar
şi omagiatului. Timp de jumătate de an, felicitările
au cuprins mai bine de o pagină de ziar. Creşterea
solicitărilor de a publica felicitări cu diferite ocazii
ne-a motivat să instituim o taxă – 25 de lei pentru
o felicitare împreună cu o fotografie, 15 lei – o felicitare împreună cu imaginea unui buchet de flori,
şi 6 lei – doar textul felicitării. Textul felicitării trebuia să conţină nu mai mult de 20 de cuvinte. Cu
timpul, volumul lor s-a micşorat – felicitările ocupau deja o jumătate de pagină, dar rubrica era permanentă şi, în plus, banii veneau la redacţie. Mai
mult decât atât, am încheiat un contract cu oficiul
poştal pentru a primi de la locuitorii satelor diferite
anunţuri şi felicitări.

De un interes sporit în rândul cititorilor se
bucură concursurile interactive. Ce am făcut?
Primul pas a fost înfiinţarea unei noi rubrici, „Reţete culinare”. Prima reţetă, la solicitarea noastră,
a publicat-o bucătarul-şef al unui restaurant din
oraş, care, pe parcurs, aprecia reţetele cititorilor
primite la redacţie. Nu am instituit nici un premiu, dar cele mai interesante reţete erau publicate. Gospodinele erau măgulite de faptul că reţeta
lor culinară a fost apreciată de un profesionist şi,
totodată, publicată. Rubrica „Reţete culinare” a
fost întreţinută de ziarul nostru mai bine de un
an de zile. Când am simţit că ea nu mai este actuală nici pentru cititori şi nici pentru membrii
redacţiei, am iniţiat o altă rubrică: publicam câte
o fotografie hazlie, găsită pe Internet, iar cititorii
erau chemaţi să o comenteze. Cele mai captivante
comentarii erau publicate peste o săptămână, iar
cel mai bun comentariu era premiat cu 50 de lei
la sfârşitul fiecărei luni. În acel moment, deja ne
puteam permite de a oferi cititorilor noştri premii băneşti.

Majorarea tirajului a fost influenţată şi de publicarea anunţurilor imobiliare: vânzarea sau cumpărarea caselor, apartamentelor, a terenurilor, maşinilor etc. Anume astfel de anunţuri publicam pe
gratis în paginile ziarului. Şi iarăşi, iniţiativa de a
publica primii astfel de anunţuri le-a revenit membrilor colectivului redacţional. După câteva luni,
am instituit o taxă pentru anunţurile din această
categorie, dar vreau să menţionez că tirajul nu s-a
micşorat. Cererea şi interesul faţă de ziarul nostru
au crescut, pentru că oferim cititorilor informaţie
diversă. Ziarul îl procură şi cei care vând o casă, şi
cei care intenţionează să achiziţioneze un apartament sau o maşină.

La prima vedere s-ar părea că acestea sunt doar
nişte şiretlicuri pentru a capta şi interesa publicul
cititor. Dar ele dau rezultate impresionante. Cel mai
important e faptul să nu ne dezamăgim la primul
eşec şi să nu renunţăm de a menţine şi edita un ziar.
În cele din urmă, munca noastră este răsplătită nu
doar de majorarea numărului de cititori şi a tirajului, dar şi de afluxul de reclamă. Pentru că anume de
publicitate depinde eficacitatea ziarului, care, implicit, depinde de tiraj.
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Pe parcursul activităţii, apar numeroase idei care
fac un ziar viabil şi apreciat. Dar cele menţionate mai
sus nu necesită investiţii financiare, ci doar umane,
profesioniste, ale membrilor echipei redacţionale.
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Vasile STATE,

coordonator de programe,
Asociaţia Presei Electronice APEL

Recomandări
privind managementul unui post de radio
Instituţiile audiovizuale locale se confruntă, aproape peste tot în Moldova, cu aceleaşi probleme legate de criza acută de resurse profesionale, financiare şi tehnologice. Din aceste cauze, în radio, la nivel local şi regional, emisia poartă de obicei
un caracter muzical-distractiv, iar în TV se recurge, de regulă, la suportul unui post
străin, ponderea programelor informative, analitice sau instructiv-educative de
producţie proprie fiind nesemnificativă. În aceste condiţii, fără implementarea unui
management eficient la nivel structural, editorial şi de personal, este destul de dificil de a menţine şi dezvolta o instituţie audiovizuală.

Structura unui post de radio
Structura instituţiei audiovizuale este dictată de
scopul urmărit de staţie, dar, mai ales, de posibilităţile financiare. Când o staţie radio sau TV dispune de banii necesari, poate să-şi edifice o structură
complexă, cu mai mulţi angajaţi, iar când resursele
sunt limitate, bineînţeles că structura va trebui să
fie simplificată. Esenţial este ca structura respectivă să asigure funcţionalitatea staţiei. Structura unei

întreprinderi medii de radio ar putea cuprinde: administraţia (director general, director de programe,
director tehnic), o redacţie comună (ştiri şi emisiuni)
sau redacţii separate, un centru tehnic şi o secţie de
publicitate. Cu siguranţă, structura va fi variată în
funcţie de posibilităţile financiare, dar şi de formatul
staţiei. Un post de radio de format informativ-muzical ar putea să aibă următoarea structură:
Această schemă este funcţională cu condiţia că
directorul tehnic este împuternicit să aibă şi atribuţii

Director

Director
de programe

Director tehnic
Secretariat şi
personal

Redacţia
ştiri

Centrul tehnic

Redacţia
emisiuni

Secţia
publicitate

Contabilitatea
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legate de marketing. În alte cazuri, ar fi raţional ca
secţia publicitate să fie direct subordonată directorului general al staţiei.

Organizarea serviciului de ştiri
Înainte de a ajunge la performanţa de a realiza
emisiuni tematice şi programe analitice, instituţiile
audiovizuale pot să-şi concentreze eforturile asupra
creării şi dezvoltării serviciilor de ştiri. Este unanim
recunoscut faptul că radioul are trei funcţii de bază,
iar cea care stă pe primul loc este cea de informare.
De aceea rolul primar al unui post de radio este colectarea şi difuzarea ştirilor. Acestea îl ajută pe om să
se orienteze în viaţa de toate zilele. Această funcţie
poate fi realizată plenar doar cu condiţia organizării
unui serviciu de ştiri suficient de bine înzestrat din
punct de vedere tehnic şi dotat cu resurse umane
pregătite la nivel profesionist.
Organizarea unui serviciu de ştiri de interes comunitar la un post de radio va depinde de formatul
postului, grila sa de programe, resursele financiare de
care dispune, precum şi de alţi factori de natură economică. Totuşi, fiecare post de radio trebuie să tindă
spre a avea un serviciu de ştiri pe care să-l dezvolte.
Pentru un post de radio de nivel mediu serviciul de
ştiri ar putea fi format din 7 persoane:
Un redactor-şef care să coordoneze activitatea serviciului de ştiri;
Un adjunct responsabil de procesul de editare şi de
producere a ştirilor;
Doi prezentatori de buletine de ştiri şi de programe de actualitate;
Doi reporteri cu sarcini de realizare a reportajelor
cu impact social de pe teren;
Un corespondent cu misiuni speciale, responsabil
în special de transmisiunile şi relatările în direct.
Misiunile şi sarcinile fiecărui angajat al serviciului
urmează a fi specificate în fişa de post.
Pentru o mai bună organizare a activităţii interne
– este nevoie de planificare şi de dezbatere a priorităţilor în materie de ştiri pentru fiecare zi. De aceea
trebuie să fie organizate zilnic şedinţe de lucru. Aceste întruniri nu sunt o formalitate. Redactorii-şefi
au misiunea de a stabili priorităţile, de a încredinţa
sarcinile reporterilor, în funcţie de specializarea şi
pregătirea lor profesională. La şedinţă participă toată echipa redacţională. Fiecare membru al echipei
redacţionale face propuneri, sugestii, iar decizia şi,
respectiv, responsabilitatea îi revine redactorului-şef.
| 42 |

| Raport final|

Totodată, aceste şedinţe zilnice sunt un prilej pentru
analiza activităţilor desfăşurate în ajun. Şedinţele de
analiză sunt binevenite pentru că încurajează practicile bune, putându-se evita pe viitor erorile comise.

Colectarea informaţiei
Informaţia pe care o difuzează un post de radio nu
cade din cer. Cei care lucrează la pregătirea ştirilor trebuie să colecteze informaţii înainte de a fi în măsură să
scrie materialul. Când se documentează în legătură cu
evenimentele cotidiene, reporterii de la ştiri trebuie să
ajungă nu numai la persoanele cele mai autorizate să
ofere informaţii, ci şi la cetăţenii obişnuiţi, martori ai
faptelor. Adeseori, oamenii obişnuiţi pot furniza subiecte extrem de importante. O bătrână care vinde în
stradă pentru că nu are bani să-şi plătească întreţinerea, viaţa unui copil al străzii, un student care lucrează
paznic pentru a-şi plăti studiile, persoane invalide care
muncesc la o fabrică etc. sunt subiecte care intră în
categoria celor de interes uman.
Una dintre practicile de umanizare a ştirilor este
„micro-trotuarul” sau „vox-pop”-ul care constă în realizarea interviurilor pe o anumită temă cu oamenii din
stradă. Acest procedeu este utilizat frecvent. Deşi nu
pot da o imagine de ansamblu asupra opiniilor întregii
populaţii cu privire la o problemă sau alta, aceste mici
sondaje au meritul de a conferi materialelor o notă
mai umană, de a lua în considerare, fie şi în mod simbolic, reacţiile populaţiei la tema acoperită de reporter. Există pericolul însă ca opiniile câtorva persoane
intervievate să fie interpretate de public drept reprezentative pentru întreaga societate, ceea ce, de multe
ori, nu este adevărat. Totodată, ar fi bine ca jurnaliştii
să nu recurgă la sondajele stradale în scopul manipulării opiniei publice fiind în acest sens selectate doar
părerile exprimate în favoarea promovării vreunei idei
sau, după caz, împotriva vreunei iniţiative.

Organizarea şi verificarea activităţilor
Fişa de post este un document important care are
menirea de a facilita organizarea, realizarea şi verificarea unei activităţi din domeniu. Elaborarea fişei
trebuie să pornească de la inventarierea detaliată a
tuturor genurilor de activitate într-o subdiviziune
anumită. Este necesar, la elaborarea fişei de post, să
se asigure că nu vor rămâne neacoperite sarcini pentru a nu crea ulterior disensiuni între angajaţi şi administraţie. Fişa de post poate cuprinde următoarele
compartimente:
• Scopul funcţiei: Redactorul-prezentator, de
exemplu, poate avea responsabilitatea pregătirii şi
prezentării buletinelor de ştiri, precum şi a conceperii, realizării şi prezentării de rubrici, emisiuni
şi alte materiale radiofonice;
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• Locul funcţiei în structura staţiei: Se specifică
cui se subordonează titularul funcţiei: redactorului-şef al redacţiei, directorului de programe etc.;
• Atribuţiile titularului funcţiei: Sunt enumerate
sarcinile concrete pe care urmează să le îndeplinească angajatul (ce să facă) şi formulate unele
cerinţe de realizare (cum să facă). De exemplu,
dacă unui angajat i se încredinţează misiunea să
realizeze un reportaj, totodată i se solicită să îndeplinească sarcina în mod operativ sau în timpul
cerut de superiori;
• Calificarea titularului funcţiei: În acest compartiment sunt enumerate calităţile (aptitudini şi abilităţi)
de care trebuie să dea dovadă angajatul. Un jurnalist,
bineînţeles, trebuie să aibă o bună exprimare în scris
şi să nu aibă deficienţe de pronunţie. De asemenea,
pot fi formulate cerinţe legate de cunoaşterea limbilor, de nivelul de cunoaştere a echipamentelor tehnice şi a programelor de calculator etc.
• Specificări individuale: Aici vor fi făcute menţiuni cu privire la volumul de lucru al titularului
funcţiei, regimul de lucru, cu privire la verificarea
îndeplinirii atribuţiilor şi altele.

Reguli interne
Instituţiile audiovizuale nu sunt doar simple întreprinderi. Ele activează în baza unor grile de emisie pe
care trebuie să le respecte şi au, în general, o responsabilitate mare faţă de consumatorii de programe. Din
acest motiv, se recomandă să existe în cadrul staţiei de
radio reguli specifice privind procesul de asigurare şi
realizare a emisiei. Aceste reguli, inserate în regulamente interne, pot să se refere la: întreg personalul de
creaţie, animatorii de programe, prezentatorii de ştiri,
realizatorii de emisiuni, operatori, regizori etc. De
exemplu:
a) întreg personalul de creaţie are obligaţia de a respecta politica editorială a staţiei, formatul muzical,
spaţiul temporal dedicat emisiunii sau programului
în conformitate cu grila de emisie;
b) animatorul de programe (prezentator de tură) sau
persoana responsabilă de emisie se prezintă la locul de muncă cu cel puţin 15 minute înainte de
începutul turei; intră în emisie având pentru spaţiul de care este responsabil scenariul aprobat de
redactorul-şef; difuzează semnalele de identificare
a postului, jingle-urile, spoturile promoţionale şi de
publicitate şi anunţă la timp ora fixă; anunţă programul emisiunilor, realizează programul muzical
şi de animaţie conform formatului şi scenariului pe
durata turei; coordonează activitatea echipei participante la realizarea emisiunilor şi programelor
acordându-i asistenţa necesară;

c) prezentatorul de ştiri se prezintă la locul de muncă cu cel puţin 1 oră înainte de începutul primului
buletin; intră în emisie având textele şi machetarea
ştirilor aprobate; verifică toate înregistrările ce urmează a fi difuzate în cadrul buletinelor de ştiri şi
programelor de actualitate; acceptă spre difuzare
doar acele înregistrări care au fost vizate şi aprobate;
d) realizatorul de emisiuni coordonează cu redactorul-şef tema pe care şi-o planifică pentru emisiune
şi lista participanţilor. În cazul emisiunii montate,
prezintă spre aprobare redactorului-şef înregistrările şi scenariul detaliat al emisiunii; după aprobarea scenariului montează emisiunea şi o prezintă la
emisie spre difuzare anunţând despre aceasta prezentatorul de tură responsabil de emisie.
Reguli aparte pot fi elaborate şi pentru alte categorii de angajaţi care au acces la emisie: ingineri
audio, regizori, persoane responsabile de plasarea
publicităţii etc.

Managementul resurselor umane
Nu există reţete universale în calea fluctuaţiei
mari a cadrelor ce caracterizează activitatea instituţiilor audiovizuale. Trebuie gândite strategii
de pregătire profesională continuă pentru a nu
periclita funcţionalitatea unei staţii de radio. În
primul rând, este nevoie să existe în cadrul staţiei
de radio un sistem eficient de remunerare echitabilă a muncii. În cazul în care, pe lângă salarii,
postul de radio plăteşte angajaţilor şi onorarii de
autor, este necesară elaborarea tarifelor pentru
fiecare gen de activitate, ştire, reportaj, interviu,
moderarea unei ore de emisie în direct etc. Mărimea tarifelor depinde de posibilităţile financiare ale staţiei. Pentru a exista loc de manevre, se
recomandă ca în tarife să se indice plafonul maxim de remunerare. De exemplu, realizarea unui
reportaj poate fi recompensată cu până la 40 de
lei, conform tarifului. Dacă reportajul este unul
foarte reuşit, realizatorul poate fi răsplătit cu 40
de lei, altfel spus, conform tarifului maxim, iar
dacă reportajul nu este interesant sau a fost realizat cu întârziere, plata poate fi micşorată chiar
şi de două ori.
Experienţa arată că acest sistem de remunerare
prin onorarii de autor încurajează spiritul de iniţiativă şi creativitatea. Orice angajat trebuie să cunoască
din start că pentru o muncă de calitate va fi plătit
mai bine. În tot cazul, activitatea fiecărui angajat trebuie supravegheată în permanenţă, încurajată sau
sancţionată, dacă este cazul. Angajatul trebuie să
ştie, totodată, că poate fi sancţionat pentru abaterile
de la normele stabilite.
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Recomandările instructorilor

Iulia VINOKUR,

director general al companiei
regionale TV-4, profesor la catedra
de jurnalistică din cadrul Universităţii
de Stat din Ternopol, Ucraina

Recomandări pentru compania
“Teleradio-Găgăuzia” (GRT)

•
•
•
•

•
•

•
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Nu este nevoie de trei redactori pentru trei programe de ştiri în limbi diferite, deoarece organizarea muncii este aceeaşi, iar materialele sunt traduse simultan în trei limbi.
Pentru compania TV „Teleradio-Găgăuzia” este mai bine să se folosească modelul clasic al
programului de ştiri, iar pentru televiziunile comerciale locale, care dispun de mult mai puţine resurse, ar fi mai eficientă folosirea stilului „familiar” al buletinelor de ştiri.
Pentru filmările principalului program de ştiri, este necesar să se utilizeze în studio cel puţin
2 camere de filmat din dotare (începutul clasic şi sfârşitul programului în plan general, prezentarea în prim-plan).
Pregătirea materialelor se face doar la un calculator (lucrează 15 persoane), fapt care complică procesul de lucru, făcându-l mai îndelungat şi mai necalitativ. Unul dintre calculatoarele
din birou trebuie utilizat pentru producere, iar pentru viitor să se depună toate eforturile
pentru a crea încă două spaţii de lucru şi a le asigura cu tehnica necesară.
Filmările şi montajul subiectelor sunt realizate în format digital, iar machetarea şi transmiterea lor în emisie se realizează în format analog, motiv pentru care scade calitatea emisiunii.
Această problemă poate fi remediată cu ajutorul echipamentului tehnic din dotare.
În primul rând, poate fi completat în mod complex şi eficient prime-time-ul de seară, fiind
timpul de emisie TV cu cea mai mare audienţă, cu emisiuni în direct, cu telefoane primite
de la telespectatori şi un sistem interactiv de televoting cu privire la subiectele actuale, şi
doar după aceea să fie modernizate emisiunile matinale în direct (care nu sunt prea eficiente, deoarece nu sunt realizate de întreaga echipă de redacţie, ci, în permanenţă, de acelaşi
jurnalist-prezentator, în plus, în această parte a zilei sunt preferate emisiunile radio).
Este de dorit ca postul public de radio să elaboreze în “drive-time”, un show radiofonic matinal zilnic care va conţine şi ştiri, şi prognoză meteo, şi horoscop, şi jocuri interactive, şi
rubrici speciale.
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Recomandări pentru toate companiile TV
•
•
•
•
•
•

În orele de noapte şi cele matinale să fie reluate programele de ştiri înregistrate, iar înainte de
ediţia principală să fie realizată o ediţie-expres – în care să fie anunţate cele mai importante
evenimente (spre exemplu, dacă programul principal este la ora 20.00, atunci cel expres ar
putea fi transmis la 18.00 sau 19.00)
Cu asistenţa Centrului Independent de Jurnalism, să fie examinată posibilitatea asigurării
redacţiilor de ştiri cu un program computerizat special pentru machetarea şi introducerea
textului (cum sunt „Fabrica de noutăţi” a “Internews”), pentru a eficientiza atât munca jurnaliştilor, cât şi a redactorilor, precum şi pentru a moderniza procesul de pregătire a ştirilor.
Să se ţină cont de solicitările publicului-ţintă, să se renunţe cât mai mult posibil la copierea
informaţiei de nivel naţional – această sarcină revine posturilor de televiziune naţionale. Trebuie să se producă doar materiale care reflectă problemele şi necesităţile Găgăuziei şi, spre
exemplu, problemele unor anumiţi locuitori din regiune, din oraş, din localitate
Să se renunţe la materialele oficiale (adunările, colegiile, şedinţele reprezentanţilor puterii
etc.) – aceste evenimente pot să constituie doar un punct de pornire sau un aspect dintr-un
material jurnalistic.
Să fie excluse din programele de ştiri subiectele comerciale cu conţinut publicitar , toate
acestea să fie incluse în nişte rubrici speciale („Noutăţi comerciale”, „Vitrina TV” etc.), transmise după ştiri .
Asigurarea accesului nelimitat la internet (nu doar în anumite ore).

O problemă deosebit de importantă este campania de promovare atât a companiilor audiovizuale, cât şi a programelor de ştiri.

Promo în timpul emisiei:
Anunţuri ale programelor şi în mod separat ale noutăţilor
Un site interactiv al postului audiovizual
Spoturi promo, generice, campanii de promovare

Promo în afara timpului de emisie:
Presa locală, alte mijloace electronice de informare în masă, bannere
Concerte, discoteci
Acţiuni promoţionale (organizarea şi desfăşurarea acestora, participarea)
Calendare, pixuri şi altele
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