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Întrebãri, întrebãri…

e posibil, oare, sã avem o presã bunã?
Dacã o avem, de ce sîntem, totuºi, nemulþumiþi ºi noi, jurnaliºtii, ºi cititorii? Dacã nu
o avem, ce ne împiedicã sã o facem? De ce în Occident aceasta este “puterea a patra”, la
noi, însã - nu?
De fapt, un post de televiziune cum e M 1, în
condiþiile de azi ale unei þãri precum e Republica
Moldova, este, probabil, mai mult decât doar puterea
a patra. Dupã impactul pe care îl are asupra conºtiinþei
unui anume tip de individ, care, întîmplãtor, este ºi
cel mai activ alegãtor, televiziunea noastrã se
manifestã mai curînd, graþie suportului financiar
disproporþionat din partea guvernanþilor comuniºti
în raport cu alte organe mass-media, ca un fel de
“supraputere” în stat.
Înseamnã, oare, cã în aceste condiþii de concurenþã
neloialã, oricare alt organ mass-media, oricît s-ar
strãdui ºi oricît de bun ar fi, este condamnat la un
impact limitat? Înseamnã, oare, cã, oricît de bine ºi de
calificat ar scrie ziariºtii noºtri, mai mult decât s-a
reuºit p]nã acum nu poate fi atins? “Da, anume aºa!”,
mi-a declarat unul din directorii de ziare de la noi cu
care discutam despre slãbiciunile presei noastre ºi
despre gradul de profesionalism al ziariºtilor care o
fac. “Chiar dacã ziariºtii ar fi supraprofesioniºti, mai
mult decât puþinul pe care l-am obþinut noi în condiþiile
Republicii Moldova nu se poate face! Sã adimtem
situaþia imposibilã cã putem angaja, pentru o lunã,
pentru o jumãtate de an ori chiar pentru un an întreg
echipe de ziariºti ale unor instituþii mass-media din
Occident, de genul BBC, Times, ori Le Figaro. ªi cã ei
produc un ziar ori o televiziune tot atît de bune ca ºi
cele pe care le fac acasã, dar despre realitãþile noastre.
Aceste organe ar ajunge exact la situaþia ziarelor
noastre independente – adicã de a fi înþelese ºi
acceptate de un numãr foarte limitat de cititori.”
În plus, continua colegul meu, mai trebuie sã þinem
cont ºi de o altã realitate. Avem ziare proaste de
dreapta, care apar numai pentru cã existã un finanþator,
avem ziare de stînga proaste care apar din aceleaºi
motive ºi avem, în sfîrºit, ziare guvernamentale
proaste, care iarãºi repetã situaþia. Cele cîteva ziare
independente, unele dintre ele bune, nu au un finanþator
stabil, ºi-au cucerit un anumit numãr de cititori ºi ºiau atins limitele posibilitãþilor lor. Pentru a evolua, ar
trebui sã facã concesii fie în faþa unui finanþator, fie în
faþa unui cititor ºi, deocamdatã, nu par sã fie pregãtite
nici pentru una, nici pentru alta. ªi aºa, ne rostogolim

încet-încet cãtre monstruoasa concluzie cã a scrie bine
ori a scrie prost, a publica materiale bune, ori mai
puþin bune e aproape acelaºi lucru în R.Moldova.
Nu ai cîte odatã impresia, continua directorul cu
pricina, cã editarea ziarelor este o chestiune care ne
priveºte mai mult pe noi, cei care le facem, decât pe
cei cãrora ne adresãm? (Arareori poþi sã nu ai aceastã
impresie, dar de cele mai multe ori o ai.) Aºadar, ne
mulþumim sã editãm un ziar care ne permite sã ne
cîºtigãm o existenþã mai mult sau mai puþin modestã
ºi, care, în plus, ne mai “dãruie” ºi ceva notorietate.
Chestia cu notorietatea este, de fapt, una “cu
pantalonii rupþi în fund”, pentru cã nu are nici o
acoperire, nu-þi adaugã nici prestigiu moral, nici material. Mai bine de jumãtate din aºa-zisele VIP-uri ºi
personaje care umplu zilnic spaþiul de ziar ºi ecranul
televizorului de la noi sînt oameni care se aflã ceva
mai încoace de pragul sãrãciei. Bine, apar ºi personaje
mai înstãrite, dar ele sînt în minoritate. La noi, ca pe
timpul puterii sovietice, omul muncii este cel celebrat
ºi “pus în capul mesei”, ceea ce reflectã o cumplitã
ipocrizie, pentru cã alþii sînt astãzi stãpînii vieþii.
Or, mass-media noastre sînt pline de sãraci.
Jurnaliºti sãraci, eroi sãraci. La televizor vezi savanþi
îmbrãcaþi în costume de pe cînd erau miri, jurnaliºti în
pulovere de pe timpul studenþiei, cînd erau chemaþi la
KGB, artiºti în blugi ajunºi în ultimul stadiu de uzurã,
bucuroºi sã dea impresia cã sînt în pas cu moda
blugilor scîlciaþi, profesoare ale cãror bucle trãdeazã
urmele faimoaselor bigudiuri de aluminiu de pe
timpurile cînd mamele noastre erau fete mari.
… Ia staþi, poate la noi ar reuºi un ziar de scandal?
Am putea noi oare produce ceva de genul The Sun din
Marea Britanie, Express Gazeta din Rusia sau Academia
Caþavencu din România? Mai ales cã sîntem þara în
care – s-a spus – cel mai popular animal domestic
este capra vecinului. Avem personaje ºi VIP-uri pentru
aºa ceva? Parcã da. Avem un cititor care ar gusta
scandalul? Parcã îl avem. Jurnaliºti capabili sã scrie
lucruri scandaloase (pentru cã e oricum mai uºor decât
sã faci investigaþii) avem? Parcã îi avem ºi pe ei. Dar
nu merge.
Pentru cã la noi toate sînt “parcã”. Sîntem þara lui
PARCÃ!
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ªi mai este la mijloc trãsãtura naþionalã, care este
pudibonderia basarabeanã. Noi deocamdatã sîntem
la nivelul admiterii bîrfelor între doi-trei oameni, nu ºi
în public. Cum se scuipã ºi se înjurã vecinele din satul
meu, cum se bîrfesc între ei bãrbaþii! Fiecare sat îºi are
ziarul sãu virtual al scandalurilor, în care erotismul
face casã bunã cu pornografia, cronica poliþistã cu
înjurãturile cele mai imaginative. Dar la Chiºinãu nu
se poate, pentru cã Chiºinãul fiind alcãtuit din patru
milioane de sate ºi fiecare dintre acestea ºtie foarte
bine cã nu e lucru bun sã scoþi gunoiul din satul tãu.
Poate preþurile sînt de vinã? Oare este adevãrat ce
se spune despre ele cã, adicã, ar fi inaccesibile? Voi
face o paralelã nejustificatã cu teatrele. ªi directorii
de teatre zic cã abia dacã pot pune un preþ de 10 – 20
de lei pe bilet ºi nici aºa nu merge. Nu prea merge.
Stai, le zic eu directorilor, dar atunci cînd Teatrul
Naþional, sã zicem, face un spectacol de genul “Visul
unei nopþi de varã”, care se întîmplã sã adune 25 de
reprezentaþii la rînd sãli pline cu biletul la preþul de
20-30 de lei ºi sã-ºi recupereze triplu cheltuielile?
Atunci, da, zic directorii, merge. Deci, ceva, undeva,
cumva funcþioneazã, totuºi, nu?
La noi existã douã categorii de inºi: bogãtanii (cares 15-20%) ºi sãracii (care-s 80%), e adevãrat? Fals!
(Este adevãrat cã strãinii au ºi ajuns sã ne convingã
cã nu mai sîntem noi chiar aºa de sãraci cum vrem sã
pãrem, chiar dacã uneori sîntem mult mai sãraci decât
lãsãm sã se înþeleagã). Pentru cã e cumplit de
aproximativ. Iar diavolul se ascunde în detalii. Ca ºi
Dumnezeu. Între cei bogaþi cu adevãrat (care sînt 5%
din populaþia þãrii) ºi cei foarte sãraci, care or fi 25%,
existã un milion de feluri de nesãraci ºi de nebogaþi.
Omul nostru nebogat îºi poate cumpãra cîte odatã
un lucru scump la un magazin de tipul “Sun City”, iar
omul nostru nesãrac se luptã pentru a coborî preþul cu
cîþiva leuþi cînd cumpãrã mãrfuri la mîna a doua. Na,
ãsta e omul nostru, aºa e el, ce sã-i faci?!
Iarna aceasta au fost mai la modã ca oricînd
reducerile. Un lucru atît de evident chiar ºi pentru unul
ca mine, care nu umblu prin magazine. Deci,
magazinele vãd cã fãcînd tot felul de business-planuri
ºi gîndindu-se bine de tot la niºte virtuali cumpãrãrtori,
aceia nu cumpãrã. ªi atunci ajung la mecanismul din
epoca schimbului natural de mãrfuri, adicã o dau pe
reduceri. ªi iote, merge, cumpãrã. Unora le-a plãcut
atît de mult chestia cu reducerile, încît primul lucru pe
care l-au fãcut deschizîndu-ºi magazine noi-nouþe ºi
au lipit pe vitrine “minusurile” ºi cifrele procentelor
de reduceri. Dar existã o limitã e reducerilor. Colegii
de la Jurnal de Chiºinãu îmi spuneau cã atunci cînd
apãruse pe gratis cotidianul, nu îl procura nimeni. În

schimb, îl procurau de la speculanþii care au apãrut
ca din pãmînt. Deci, existã niºte pîrghii economice
care funcþioneazã pe undeva. ªi existã niºte
cumpãrãtori pentru care conteazã cîþiva lei de
reduceri.
Pe urmã, condiþia economicã a presei. Toþi
redactorii se plîng de lipsa de mijloace. Cum de le
ajung celor din Occident? Ori nici lor nu le ajung? Ori
le au din reclame? Un cetãþean îmi spunea deunãzi cã
vrea sã facã un nou ziar ºi umblã în cãutarea cui aþi
crede? A unei echipe de ziariºti buni?… A unor teme
ºi articole interesante?… Nu, a barosanilor bogaþi
dispuºi sã plãteascã pentru publicitate.
Întrebãri, întrebãri, întrebãri… Poate îmi dã cineva
ºi niºte rãspunsuri, poate facem ceva, pe lîngã
barometre de opinie ºi sondaje al cãror subiect ar fi
condiþia mass-media de la noi? Poate ne ocupãm ºi
de noi puþin, nu numai de nenorociþii de guvernanþi?…
…ªi acum aº vrea sã revin la un epsiod despre
care am mai scris. Mã aflam la o petrecere, printre ai
cãrei invitaþi se numãra ºi unul din medicii care fãcuse
parte din echipa ce asistase victimele accidentului în
care a decedat actorul Grigore Grigoriu. Fiindcã nu
era ocazia cea mai potrivitã pentru a discuta despre
accidente, nu am putut afla, aºa cum, poate, mi-aº fi
dorit, mai multe detalii despre episodul dramatic.
Cîteva lucruri, însã, pe care mi le-a spus medicul ºi
care prezentau oarecum altfel episodul decât modul
în care a scris presa despre el, m-au fãcut sã mã
gîndesc o datã în plus la accea cît de prost este
jurnalsimul basarabean.
Era firesc, nu-i aºa, interesul cititorului pentru un
asemenea eveniment, date fiind renumele actorului ºi
caracterul cu totul inopinat al celor întîmplate. Îl
vãzusem ºi eu, la fel ca ºi mulþi alþi colegi, pe artist în
seara din ajun la Teatrul “Satiricus” ºi dramaticul
eveniment care a urmat în scurt timp m-a luat cu totul
prin surprindere.
ªi ce gust amar mi-a lãsat informaþia zgîrcitã pe
care au difuzat-o, în buletinele lor de ºtiri, mai întîi
televiziunile, posturile de radio, iar dupã ele ºi toatã
presa scrisã! Postul de televiziune PRO TV Bucureºti
transmite zilnic mai multe reportaje despre tot felul
de accidente (chiar dacã exagereazã uneori cu abuzul
de informaþie negativã) ºi vedem cum reporterii, aflaþi
la locul evenimentului, discutã cu martori, cu poliþia,
cu rudele, merg la spital. Ca sã nu mai spun de cazurile,
în care victimele accidentelor sînt personalitãþi
cunoscute, atunci cînd reportajul ºi ancheta sînt ºi mai
ample. E vorba, aºadar, despre niºte uzanþe
elementare, care au intrat deja în sîngele profesioniºtilor,
fãcînd, totodatã, parte din aºteptãrile publicului.
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În mod normal, ºi jurnaliºtii noºtri, inclusiv cei din
presa scrisã (sau poate ei, în primul rînd, pentru cã la
ziar, ºi mai ales la un sãptãmînal, ai rãgazul necesar
ca sã aduni date), ar fi trebuit sã se deplaseze la locul
accidentului, sã-l fotografieze, sã culeagã cît mai multã
informaþie ºi detalii, sã converseze cu eventualii
martori, cu medicii, cu poliþiºtii, cu rudele. Nimeni nu
a fãcut-o. ªi a trebuit sã ne mulþumim, cum spuneam,
fie cu informaþii ºi necrologuri seci, fie cu tot felul de
revãrsãri liricoide de genul “Grigoriu a urcat cu ºatra
la cer”, acestea ilustrate copios cu fotografii din
filmele actorului. E aici, în primul rînd o lipsã de
profesionalism, dar mai este la mijloc, bãnuiesc, ºi un
soi de “fatalism”(sau “mioritism”, nu?), propriu
conºtiinþei omului patriarhal ºi care îl face pe ziaristul
nostru sã-ºi zicã, probabil, “Dacã omul a murit, ce sã
mai scrii despre asta, nu mai repari nimic?” Din punct
de vedere filozofic (ºi psihiatric) “mioritismul” acesta
o fi, poate, de înþeles, dar nu are nici o legãturã cu
jurnalismul profesionist.
În plus, fiindcã accidentul de la Cãuºeni a fost
relatat “din auzite”, în mod firesc, inexactitãþile au
fost la largul lor.
Nu ºtiu cum s-au derulat în realitate lucrurile pînã
la urmã, pentru cã episoade de genul acesta produc
inevitabil o mitologie, generatã de faptul cã fiecare
din cei care transmite povestea din gurã în gurã sau
din cele citite în ziare, are grijã sã adauge partea lui
de ficþiune. Poate cã nici mãrturiile doctorului despre
care aminteam la începutul acestor rînduri nu sînt
foarte exacte, cu atît mai mult cu cît el s-a preocupat
mai ales de victimele din celãlalt autovehicul, nu acela
în care s-a aflat Grigoriu. Cred, însã, cã oricum, omul
a fost mai aproape de sursa adevãrului decât ziariºtii,
care fie s-au informat prin telefon, fie au preluat ºtirea
de la agenþiile de presã.
Din mãrturiile doctorului reiese, printre altele, cã
actorul nu era pasagerul “Volgãi” ºi nu ºedea pe
bancheta din spate, cum au scris ziarele noastre, ci
era chiar la volanul vehiculului. “Volga” pe care o
conducea el ºi care staþiona în momentul accidentului,
a fost lovitã frontal de cealaltã maºinã, care venea pe
contrasens. Despre cauza accidentului - viteza
excesivã dar mai ales poleiul care acoperise de puþin
timp ºoseaua – ziarele nu mi-au spus aproape nimic.
Mai departe. În “Volga” lui Grigoriu mai era o
persoanã care a decedat ºi despre care jurnaliºtii au
spus cã, de fapt, el era cel ce conducea maºina. O micã
biografie a omului, niºte date despre familia sa ºi
relaþia lui cu Grigoriu se impuneau de la sine. Acestea
au lipsit. Nu am gãsit nici mãcar numele omului. La
fel cum era binevenitã ºi o imagine a maºinii avariate,
o relatare despre istoria “Volgãi” lui Grigoriu – de
cînd o avea, ce însemna ºofatul pentru el etc., etc.
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Nu era de neglijat, cred, nici informaþia despre
cãlãtorii din cealaltã maºinã, în care am înþeles cã sau aflat patru persoane, douã dintre care au decedat
pe loc. Medicul mi-a relatat o scenã, în acest sens,
care mi s-a pãrut tulburãtoare. Un bãrbat, ruda uneia
dintre victime, o tînãrã de vreo 24 de ani, îl implora pe
doctor sã salveze viaþa fetei, strecurîndu-i cu insistenþã
o bancnotã de o sutã de dolari în mînã, în situaþia în
care tînãra era moartã de jumãtate de orã. Prietene
reporter, reþine-te puþin la aceastã scenã, aflã detalii,
gãseºte o fotografie a frumoasei fete decedate, fii puþin
psiholog ºi scriitor, fiindcã nu poþi fi ziarist bun fãrã a
fi mãcar un pic de scriitor. Asta îi intereseazã pe cititori
ºi asta te-ar fi interesat pe tine însuþi ca cititor.
Cum se face cã nici un jurnalist de la noi nu a avut
instinctul unui material bun despre acest episod, oricît
de dramatic ºi de trist ar fi fost el? Dar parcã numai
despre acesta? Cîte evenimente ºi cazuri semnificative
încap în niºte mici cronici din colþul paginii ºi cîte
manifestãri derizorii ale politicului fac subiectul unor
pagini întregi de ziar! Sã ne mai mirãm cã ziarele
noastre nu prea sînt citite? În acest sens, cum sã nu te
“înduioºeze” aceastã patimã a publicaþiilor noastre
de a insera pagini întregi de elogii la adresa lor, pe
care le scriu cititorii. Vã imaginaþi, în Financial Times
ceva de genul “Dragã Financial Times, te citim cu
întreaga familie, tot satul. Eºti cel mai tare!”
Cã Grigoriu a încetat din viaþã instantaneu, fiind
blocat în grãmada de fiare ºi trebuind sã fie adusã
tehnica specialã de descarcerare pentru a-i fi recuperat
corpul iarãºi nu am citit nimic în ziare.
Despre cei pe care i-a pãrãsit artistul – rude,
prieteni – doar o vorbã-douã. Ce lasã omul în urma
lui, pe cine pãrãseºte?
ªtiu, mi se va spune cã redacþiile noastre sînt
sãrace, nu dispun de mijloace ca sã trimitã în timp util
pe cineva la locul accidentului, cã salariile jurnaliºtilor
sînt derizorii ºi nu-i stimuleazã deloc sã-ºi dea
interesul pentru a fi cît mai buni. Încã o “scuzã” care
ar fi invocatã, probabil, ar fi ºi aceea cã accidentul s-a
produs sîmbãtã dimineaþa ºi sîmbãta jurnaliºtii noºtri
au liber. Chiar ºi în aceste condiþii sînt convins cã
despre episodul cu pricina se putea scrie mai bine ºi
mai profesionist.
Pus în situaþia sã accept ori nu concluzia
directorului de ziar, despre care aminteam mai sus, ºi
anume aceea cã “oricît de bine am fi scris despre
moartea tragicã a lui Grigoriu, materialul trecea tot
atît de neobservat ca ºi informaþiile cu titlul “Grigoriu
a urcat cu ºatra la cer”, îmi îngãdui, totuºi, sã nu fiu de
acord cu el.

Constantin CHEIANU
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Presa ºi puterea

“Un câine de pazã” în serviciul puterii
Într-o lume a spectacolului mediatic, din care presa
electronicã de la noi face negreºit parte, cenzura de la
postul naþional de televiziune din Republica Moldova
se constituie într-un factor destabilizator major. Nu
întâmplãtor, modul în care funcþioneazã canalul
audiovizual public a devenit obiectul unei monitorizãri
internaþionale speciale. Consiliul Europei, dar ºi alte
organisme paneuropene, se ocupã îndeaprope de
situaþia creatã la radioteleviziunea moldoveneascã.
ªi nu pentru cã aici s-ar înregistra singurele tentative
de manipulare ºi dezinformare de pe continent. Din
pãcate, ºi în unele democraþii avansate din Europa
autoritãþile exercitã presiuni asupra jurnaliºtilor,
cãutând sã-i determine sã adopte constant o poziþie
favorabilã puterii. În Occident se vorbeºte chiar de o
„berlusconizare” a mass-media. Altfel spus, de o
încercare a unor politicieni de a prelua controlul,
imitându-l pe premierul italian Silvio Berlusconi,
asupra unor mijloace de informare în masã. Acest
fenomen negativ, bunãoarã, a fost supus criticii în
cadrul ultimei sesiuni a Adunãri Parlamentare a
Consiliului Europei. Totuºi, în þãrile cu presã efectiv
liberã cenzura are un caracter punctual ºi accidental.
Altfel spus, se manifestã, cu intermitenþã, doar în unele
redacþii ºi nu afecteazã libertatea de exprimare ºi
accesul cetãþenilor la informaþie pe plan naþional. La
noi, dimpotrivã, cenzura e susþinutã ºi cvasitotalã. Cu
alte cuvinte, rezultã din politica editorialã partizanã
a unor mijloace de informare, afiliate puterii politice,
care au posibilitatea sã domine piaþa mediaticã de la
un capãt la altul. Tocmai de aceea, starea de lucruri
din presa electronicã din Republica Moldova este una
deosebitã.

Cenzura, un pericol social
În lipsa unui sistem concurenþional viguros, care
estompeazã prin forþa lucrurilor efectele nefaste ale
imixtiunilor politicului în instituþiile publice ale
audiovizualului din þãrile dezvoltate ale Europei,
cenzura de la radioteleviziunea controlatã de regimul
Voronin degenereazã într-un adevãrat pericol social.
În condiþiile în care radioscultãtorii ºi telespectatorii,
în cea mai mare parte, nu dispun de surse alternative
de informaþii, instituþia publicã a audiovizualului a
devenit o unealtã de decupare abuzivã a realitãþii ºi
de manipulare a opiniei publice, fapt ce induce în
societate sentimente de frustrare ºi nesiguranþã.

Puterea politicã, metaforic vorbind, castreazã câinele
de pazã al societãþii, obligându-l astfel pe acesta sãl muºte pe cel pe care e dator sã-l ocroteascã.
Faptul cã la mai mult de un deceniu de la
prãbuºirea URSS, Compania Teleradio Moldova s-a
transformat într-un instrument nemaivãzut în Europa
de dezinformare ºi intoxicare nu este întâmplãtor.
Dupã proclamarea independenþei presa electronicã
de la noi a înregistrat o creºtere relativ rapidã, dar
haoticã. Însã, tendinþa de supradezvoltare ºi aliniere
la standardele europene ºi-a pierdut suflul, fiind
înlocuitã în scurt timp de o inhibare mai cu seamã a
jurnalismului de televiziune. Deºi au apãrut niºte
posturi de radio ºi tv private, acestea sau nu au avut
posibilitãþi financiare de a se extinde, sau au fost pânã
la urmã suprimate de autoritãþi. N-a existat, astfel, o
competiþie sãnãtoasã care ar fi impulsionat
transformarea radiotelevizunii de stat într-un mijloc
de informare modern. De la 1991 încoace, ce-i drept,
aceasta a cãutat sã se descãtuºeze. La câteva luni de
la proclamarea independenþei pãrea chiar efectiv
liberã. Eram pe atunci redactor-ºef adjunct la TVM ºi
pot mãrturisi, cã, deºi autoritãþile încercau uneori sã
blocheze difuzarea unor reportaje, conducerea
Redacþiei Actualitãþi TV nu se conforma. La începutul
lui 1993 la televiziunea naþionalã a rulat documentarul
„Per aspera” printre ai cãrui autori, alãturi de Alexe
B a r a t º i Valeriu Saharneanu, se numãra º i
subsemnatul. Deºi filmul critica cedãrile pe care le-a
fãcut Mircea Snegur în faþa Rusiei, directorul
televiziunii, Constantin Pârþac, a insistat ca filmul sã
fie, totuºi, difuzat. Treptat, însã, radioteleviziunea
naþionalã s-a transformat într-un teren de luptã surdã
între partide ºi alte grupuri de interese. Diferite
facþiuni politice pretins democratice s-au bãtut pe
viaþã ºi pe moarte pentru a dispune dupã bunul lor
plac de principalul canal audio-video din þarã. În aceste
împrejurãri, obedienþa unei pãrþi considerabile a radio- ºi telejurnaliºtilor în faþa guvernanþilor, inoculatã
încã sub imperiul rãului, n-a fost, dupã cum era de
aºteptat, ºtearsã cu buretele reformelor democratice.
Din contra. Supunerea oarbã în faþa stãpânilor clipei
s-a accentuat. Anume acest fapt a netezit drumul
partizanatului politic la posturile naþionale de radio
ºi televiziune.
Lucrurile s-au complicat ºi mai mult dupã venirea
la putere a Partidului Comuniºtilor. Regimul Voronin
i-a obstrucþionat, ºantajat sau chiar i-a reprimat pe
investitorii strãini sau pe cei autohtoni care au încercat
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sã fondeze niºte posturi independente de radio ºi
televizune. Astfel, autoritãþile comuniste acum trei
ani i-au silit pe autorii proiectului Stil TV sã renunþe
la crearea unei puternice companii de televiziune
privatã. Totodatã, de trei ani încoace radio Vocea
Basarabiei, care are posibilitãþi tehnice, financiare ºi
editoriale sã se transforme dintr-un canal regional în
unul naþional, este împiedicat de comuniºti sã se
extindã.
Subordonându-ºi ºi Consiliul Coordonator al
Audiovizualului, partidul de guvernãmânt þine în ºah
toate redacþiile radio ºi tv ce au reuºit sã se lanseze pe
piaþã încã înainte ca Voronin ºi sprijinitorii sãi sã
câºtige alegerile parlamentare din 2001. Acestea sunt
în prezent presate, pe faþã sau pe ascuns, sã fie
cuminte. Iatã de ce, pesemne, ORT în Moldova sau PRO
TV – Chiºinãu adesea evitã dezbaterile politice acute
sau subiectele ce ar putea conþine critici la adresa
guvernanþilor. În acelaºi timp, posturile municipale
de radio ºi tv, dupã ce au fost ani de zile terorizate ºi
ameninþate cu desfiinþarea, acum sunt obligate de
putere sã-ºi restrângã simþitor aria de transmisie.
Patronii reþelelor televiziunii prin cablu, bunãoarã, se
vãd siliþi sã nu difuzeze de la un timp încoace
emisiunile canalului municipal Euro TV. În aceste
condiþii, presa electronicã privatã nu reuºeºte sã se
impunã drept un competitor real pentru
radioteleviziunea de stat care pretinde acum cã a
devenit publicã. De aceea, Radio Moldova ºi canalul
TV Moldova 1, în ciuda calitãþii proaste a producþiei
lor mediatice, au posibilitatea, totuºi, sã domine
autoritar piaþa audiovizualului. Asta pentru cã au
privilegiul de a fi practic niºte monopoliºti care,
asmuþiþi de guvernanþi, îi denigreazã ºi diabolizeazã
pe toþi cei care nu sunt de acord cu politica oficialã a
formaþiunii de guvernãmânt.

Un canal de manipulare în masã
Procedeele de manipuare ºi dezinformare a opiniei
publice la care recurg oficialitãþile, uzând de serviciile
posturilor naþionale de radio ºi televiziune, de cele
mai multe ori nu sunt sofisticate. Din contra. Sunt simple ca o loviturã cu bâta de baseball în capul unui
ziarist indezirabil. Mai întîi, regimul Voronin a obþinut
tabuizarea unor termeni, evenimente ºi teme. Iatã doar
câteva dintre acestea: Cuvintele „român” ºi „limba
românã”. Mitropolia Basarabiei. Deportãrile
staliniste ºi, în genere, oriºice criticã a perioadei
sovietice. Critica guvernãrii actuale ºi a comunismului
în ansamblu. Critica federalizãrii. Critica politicii
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oficiale a Rusiei. Critica moldovenismului primitiv.
Independenþa justiþiei. Lichidarea judeþelor ºi
autonomia localã etc. Mai apoi, au fost determinate
þintele principale care urmau sã fie lovite de propaganda televizatã ºi radiofonicã: opoziþia democraticã
pentru cã ar fi extremistã; unionismul pentru cã ar fi
antipatriotic ºi „fascist”; guvernãrile anterioare pentru
cã ar fi corupte; societatea civilã pentru cã ar „mãcina”
granturi occidentale; intelectualitatea pentru cã ar fi
românofilã ºi rusofobã; sindicatele independente
pentru cã ar fi distructive; protestele anticomuniste
pentru cã ar fi ilegale º.a.m.d.
În plus , odatã cu preluarea puterii politice de cãtre
Partidul Comuniºtilor, la Compania Teleradio
Moldova a fost interzis jurnalismul de investigaþie. Au
fost scoase din grila de programe aproape toate
emisiunile „live”. Show-ul interactiv „Bunã seara”
al lui Mircea Surdu nu a fost difuzat, cu toate cã la el
urmau sã participe reprezentanþii Consiliului Europei
ºi misiunii OSCE în Moldova. Nu e de mirare cã în
urma unei atare politici editoriale, Moldova 1 nu a
reflectat pânã ºi greva propriilor ziariºti care au
protestat împotriva cenzurii la TV. Ca sã nu mai
vorbesc de manifestaþiile anticomuniste din 2002,
organizate de PPCD. Cu toate cã au durat aproape
cinci luni de zile, acestea au fost trecute cu vederea de
Moldova 1. Doar spre sfârºitul protestelor a fost
difuzatã o ºtire sumarã, eronatã ºi pãrtinitoare. În
februarie 2002, conducerea companiei Teleradio
Moldova n-a permis sã fie datã pe post nici o relatare
despre incendierea Casei Limbii Române. În aprilie
2002, a fost cenzuratã ºtirea despre inaugurarea unui
muzeu al victimelor regimului bolºevic. Din
reportajele televizate erau eliminate pasajele care se
refereau la ambasadorul României la Chiºinãu.
Opoziþia nu a avut acces la tv timp de trei ani. Pânã ºi
denumirile unor formaþiuni, precum “Moldova
Noastrã” sau PPCD, puteau fi rostite numai într-un
context negativ. Când a apãrut, totuºi, emisiunea „Ora
opoziþiei, ea a fost conceputã de aºa manierã ca sã-i
denigreze pe adversarii comuniºtilor. Prezentatorii au
avut un comportament lamentabil. Ei au fost
constrânºi sã fie avocaþii puterii ºi sã-i atace violent
pe participanþii la emisiune ori de câte ori aceºtia
criticau politica oficialã.
Fenomenul manipulãrii opiniei publice este unul
vechi. E o diversiune care a devenit extrem de
periculoasã, odatã cu intrarea omenirii în era
informaþionalã. ªi nici nu-i de mirare. Datoritã
radiodifuziunii, televiziunii ºi tehnologiilor on-line,
globul pãmântesc s-a transformat într-un fel de sat
electronic. Bârfele ºi minciunile difuzate pe canalele
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comunicaþionale moderne au un impact imediat
asupra publicului. Singurul antidot împotriva acestui
procedeu de îndobitocire a consumatorului de
informaþie e libertatea cuvântului ºi a presei. Cu toate
cã ºi Republica Moldova, formal vorbind, e un stat
democratic, la noi nu existã un antivirus împotriva
cenzurii ºi dezinformãrii.
L-a anihilat
radioteleviziunea pretins publicã. Ea a izbutit în
ultimii ani sã ridice manipularea opiniei publice la o
cotã fãrã precedent într-o þarã ce îºi propune sã se
integreze în structurile paneuropene. Prin crearea unor
vedete ºi fenomene false, prin cenzurã, dezinformare,
intoxicare ºi persuasiune s-a realizat o distorsionare
a informaþiei care induce sentimente de supunere
necondiþionatã a telespectatorilor ºi radioscultãtorilor
în faþa puterii politice.

Persuasiune, dezinformare,
intoxicare
Sã încercãm a clasifica, în cele ce urmeazã,
principalele forme de denaturare a adevãrului care
sunt practicate de Moldova 1. Prima este, neîndoios,
persuasiunea. Nu-i cea mai rãspânditã, dar este, în
schimb, cea mai subtilã metodã de trucare a realitãþii.
Iatã de ce nu este la îndemâna oricui. Pentru cã nu
conþine intenþionalitate negativã ºi evidenþiazã doar
partea bunã a lucrurilor, este utilizatã pentru a ridica
în slãvi regimul preºedintelui Voronin. Avantajul
persuasiunii e cã, fiind bazatã pe forþa argumentãrii
ºi puterea de convingere a jurnalistului, creeazã iluzia
de corectitudine. Metoda a fost aplicatã de Constantin
Starâº în emisiunea „Rezonans” pentru a lustrui
imaginea preºedintelui comunist. Ca rezultat, un
conducãtor voluntarist, isteric ºi rectiliniu a ajuns sã
fie perceput de unii drept un lider înþelept ºi cumpãtat.
Cea de-a doua formã este, fãrã doar ºi poate,
dezinformarea prin suprimarea directã ºi brutalã a
realitãþii. Aceastã formã, spre deosebire de cea dintâi,
are nevoie nu de subtilitate, ci doar de tupeu ºi limbaj
violent, precum ºi de capacitatea de a minþi fãrã a

clipi. A recurs constant la ea Ion Gonþa pentru a înfiera
opoziþia, pe Iurie Roºca ºi Serafim Urechean. A treia e
intoxicarea prin blocarea canalului comunicaþional
cu insinuãri ºi provocãri de tot felul. Urmãreºte
derutarea directorilor de opinie pentru a-i determina
sã ia decizii impulsive ºi eronate. Moldova 1 s-a folosit
de intoxicare fie pentru a pregãti opinia publicã de
niºte lovituri de proporþii, fie pentru a compromite
iniþiativele opoziþiei. S-a practicat cu precãdere la
„ªtirile serii” pentru a propaga introducerea cursului
obligatoriu de limbã rusã din clasa a doua, pentru
acuzarea de spionaj a unui diplomat român, pentru ai ºantaja pe liderii protestelor anticomuniste, pentru
a-i speria pe participanþii la manifestaþiile
antiguvernamentale etc. În fine, manipularea e cea dea patra formã de trunchiere a informaþiei ºi deformare
a realitãþii. În acest caz, avem de a face cu o variantã
specialã a persuasiunii care e întemeiatã pe
intenþionalitatea negativã. A fost utilizatã frecvent de
acelaºi Constantin Starâº pentru a demonstra, de
exemplu, cã federalizarea dupã Voronin e singura
soluþie acceptabilã a conflictului transnistrean.
Micul ecran are o forþã manipulatoare cu atât mai
mare cu cât se bazeazã pe credibilitatea oferitã de
imagine. Ceea ce a vãzut omul cu ochiul lui creeazã
impresia cã este veridic. Dar nici mesajul audio nu
trebuie neglijat. E adevãrat, zice omul, pentru cã am
auzit. Din acest punct de vedre, situaþia creatã în aºazisa instituþie publicã a audiovizualului din Republica Moldova nu este doar o problemã a jurnaliºtilor
de acolo, a telespectatorilor ºi radioascultãtorilor.
Cenzurarea informaþiei ºi mãsluirea realitãþii îl
priveazã pe cetãþean de drepul de a ºti ºi de a face,
astfel, o alegere corectã. ªi, deci, de a avea, în
consecinþã, o guvernare bunã ºi o viaþã decentã. De
aceea, o presã neliberã e un viciu primejdios. ªi
dimpotrivã. Presã liberã e o valoare democraticã
indispesabilã. Iatã de ce eliberarea posturilor
naþionale de radio ºi televiziune de chingile cenzurii
trebuie sã fie o preocupare esenþialã a opoziþiei ºi
societãþii civile. Pentru cã toate elementele democratice
dintr-o societate ce se vrea deschisã au datoria, în
primul rând, sã apere valorile democratice, nu-i aºa?

Petru BOGATU
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Culturã ºi kitsch la radio
Ca sã pornim cu dreptul în demersul propus, sã
convenim asupra noþiunilor antinomice din titlu. Deºi
a da aici o definiþie culturii (una singurã ºi cât mai
concisã) ar însemna sã lunecãm chiar de la bun început
pe panta kitsch-ului. N-am recurs la dicþionare care
propun, bãtuþi în cuie, termenii generici, îl voi cita pe
conf. dr. Marius Jucan din a sa “Introducere în teoria
modelelor culturale”: “Cultura se naºte din praxisul
uman... trebuie înþeleasã ca o entitate vie, o trãsãturã
fundamentalã care face societatea în care trãiesc
oamenii sã fie conºtient umanã”.
ªi pentru partea a doua a antinomiei existã
suficiente definiþii, concurând modelul originar / original: kitsch (germ.): ersatz de artã (ersatz = înlocuitor,
germ.). În cartea „Psihologia kitsch-ului“ (Editura
Meridiane, 1980), Abraham Moles scrie: „Cuvântul
«kitsch» a apãrut la München, în 1860; «kitschen»
înseamnã a face ceva de mântuialã, iar «verkitschen»
înseamnã a degrada, a poci, a mãslui, aºadar, a vinde
cuiva altceva în locul lucrului cerut de el”.
Înregistrãrile Mariei Iliuþ, interpretã de folclor
românesc autentic, sunt mostre nealterate de culturã
tradiþionalã. Încercarea salutarã în fond (de perpetuare
a tradiþiei) de a le prelua la scara a zeci de formaþii de
amatori, de copii ºi tineri în special, este kitsch. Culese
într-o zonã folcloricã atât de specificã (Crasna
Bucovinei), când sunt tirajate de la nordul la sudul
Basarabiei, copiindu-li-se, pânã la cea mai micã
inflexiune, regionalismele, podoabele Carpaþilor devin
banale folclorizãri în serie, niºte copii neinspirate.
Radio/ tv devine în cazul de faþã sursã, ceea ce pentru
Maria Iliuþ fuseserã informatorii din satul ei de
baºtinã. Într-un viitor previzibil, s-ar putea ca anume
înregistrãrile acestor “epigoni” sã devinã ele înseºi
sursã.
Având ustensilele pregãtite, sã intrãm în temã, nu
înainte de a preciza cã ne vom referi la posturile pe
care le-am putut recepþiona cu mijloacele pe care leam avut la îndemânã. Aºadar, ce oferã unui cãutãtor
pe scalã meniurile radiofonice? Disponibilã în funcþie
de calitatea aparatului de radio propriu-zis, de
situarea locuinþei din care se recepþioneazã (vale, deal),
chiar de materialul de construcþie al acesteia (beton,
piatrã, lut), oferta undelor hertziene variazã de la
Radio China la Radio Israel. Sondajele de audienþã
reflectã indirect ºi posibilitãþile de a “prinde” undele.
De exemplu, dacã cineva care stã într-un bloc de
armaturã ar fi dispus sã asculte mai mult Radio

Bucureºti sau Radio Iaºi, nu ar putea-o face din simplul
motiv cã aceste posturi sunt aproape imposibil de
recepþionat la bloc. Capacitatea mai bunã a altor
emiþãtoare, nu opþiunea sa politicã (ºi culturalã), îl va
determina pe ascultãtorul nostru abstract (dar
cultivat) sã stea cu urechea pe Eho Moskvî, de pildã,
gãsindu-l chiar foarte bun. Aºa cã, dincolo de
multitudinea de opþiuni ºi condiþii arãtate mai sus,
propun sã abordãm oferta cu teme ºi fond cultural
trecând în revistã posturile de radio disponibile ca ºi
când doar gustul, pregãtirea generalã ºi starea de spirit
de moment ar ghida ascultãtorul concret (nu media
lui statisticã).
Limba de emisie (calitatea ei - pronunþie, timbru,
bagaj, subsidiar) este un factor cultural - ºi
culturalizator – esenþial, determinant pentru orice format radiofonic, chiar ºi pentru cel schematizatsimplificat la minimum. O ureche antrenatã (ceea ce îi
scapã auzului reþine subconºtientul) prinde dupã
simpla miºcare de indicator pe scalã, în frânturi de
clipã, peste ce post a dat. Dar sã nu insistãm prea
mult în zona reflexelor uºor manipulabile - pe unde
abil, pe unde fãrã menajamente - de radiomakeri. Sã
vizitãm ceea ce e la vedere, scuze, la auzul tuturor,
mergând pe principiul de la simplu la compus.
În afarã de douã posturi – Radio Moldova ºi Antena
C -, toate celelalte nu au emisiuni culturale (de altfel,
nu au, cu rare excepþii, nici emisiuni pe orice alte teme,
având un format de divertisment: muzicã-ºtiri la ore
fixe), dacã, fireºte, nu considerãm ca atare programele
interactive sau cele cu dedicaþii (îmi amintesc cum le
botezaserã, pentru uz intern, redactorii de odinioarã
– “Dlea vas, Vasâli Nastas”). Acesta le e formatul –
ºtiri, muzicã, publicitate (însãºi raþiunea de a fi a FMurilor!), asta difuzeazã. Ce anume? Sã încercãm sã
vedem, pe segmente mici (chiar cã sunt mici, pânã
gãseºti unul românesc în marea vocilor ruseºti îþi pierzi
rãbdarea ºi... renunþi ascultând ce se aude mai bine!).
La Russkoe Radio am aflat cã, din 24 de ore, 4 ore
nocturne sunt de muzicã autohtonã. Poate, n-am
verificat. La fel, sâmbãta ºi duminica se transmite câte
o orã de muzicã autohtonã. În afarã de aceasta, la
fiecare orã, 5 minute sunt rezervate rubricii “Top
Moldova”.
KISS FM transmite pe fosta frecvenþã a Radio Contact. KISS FM face parte din reþeaua internaþionalã
omonimã ºi e un post de divertisment preferat de
ascultãtorul românofon. Din 24 de ore, 6 ore sunt
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difuzate de la Chiºinãu, restul – de la Bucureºti. Fãrã
buletine de ºtiri, KISS FM realizeazã doar emisiuni
interactive, tinerii reprezentând publicul-þintã. Din
orele subredacþiei chiºinãuiene, jumãtate le constituie
rubricile de dedicaþii cu Nicu Timofte. Sãptãmânal, la
KISS FM Bucureºti se revizuieºte, pe baza unor calcule
matematice, repertoriul pus pe post, difuzându-se
doar piesele devenite hit-uri.
Acelaºi lucru îl face, de la Petersburg, un alt post,
apropiat ca politici editoriale, Evropa plius, care are
însã ºi ºtiri, inclusiv în limba românã. Ca ºi KISS FM
are o faimã bunã ca un post de radio serios, cu muzicã
occidentalã nouã ºi de calitate. Poate cã ar trebui sã
zãbovim aici asupra a ceea ce înþelegem drept
“muzicã de calitate”, cãci, în fond, ºi muzica
comercialã, o componentã a culturii de masã, poate fi
calitativã, executatã profesionist, cu har chiar, intrând
în inimile milioanelor de ascultãtori de pe mapamond.
Totodatã, poate fi ºi abia cârpãcitã, de un gust
îndoielnic, dar, intens mediatizatã, va fi fredonatã de
tot atât de mulþi ascultãtori. Aici intervine problema
ºtachetei valorice controlate de artiºti, producãtori,
mass-media, ºi pe contrasens, de ascultãtori º.a.m.d.
Firesc, am ajuns la diferenþele dintre cultura înaltã (cea
a elitei) ºi cultura popularã. Culturologii atestã o
specializare tot mai pronunþatã a culturii înalte, cultura
popularã tinzând spre omogenizare, dominatã de
acelaºi grad al accesibilitãþii ºi divertismentului.
Kitsch-ul este forma culturalã gata digeratã pentru
“popor”, e un soi de mass-kultur, al cãrui succes global eseistul Boris Paramonov (de la Radio Svoboda, de
altfel, pentru subsemnata, acesta e postul ce oferã
modele de emisiuni culturale) îl explicã prin miza
acesteia pe valorile eterne, arhetipale. ªi atunci, din
moment ce toatã lumea iubeºte, suferã din dragoste,
simte cã îmbãtrâneºte ºi îi fuge pãmântul de sub
picioare, nu se înþelege cu aproapele etc., etc., nu e
totuna s-o asculþi pe Britney Spears tânguindu-se dupã
o iubire neîmpãrtãºitã, sau sã o deplângi pe Violeta
din “Traviata”?...
La Avtoradio, 35 % îi revin emisiei locale, exclusiv
în limba rusã, restul se retransmite de la Moscova,
ascultãtorii (25-50 de ani) sunt cu precãdere
conducãtori auto, zic realizatorii. Singura emisiune în
care se pune ºi muzicã autohtonã se difuzeazã vineri,
la orele 13.00-14.00, “Narodnîi hit so zvezdoi”. Ca
invitaþi, s-au produs Ion Suruceanu, Maria Bieºu,
Mihai Munteanu, Margareta Ivãnuº, Georgeta
Voinovan, Vitalie Dani, Angela Socolov º.a.. Veteran
al FM-ului românesc de Chiºinãu, Radio Nova este, în
general, preferat de ascultãtorul mai mult sau mai puþin
echilibrat (dar nu foarte versat, de fapt, “aºii” preferã

concertele “pe viu” ºi ascultatul individual al
monºtrilor sacri, indiferent de gen ºi de suportul tehnic),
situat cam pe la mijlocul spectrului audienþei. Acesta
acceptã sã fie condus de mâna sigurã ºi gustul antrenat
al unui bun redactor radio, ºi l-am avut în vedere pe
Andrei Corbu, care ºtie a combina muzica occidentalã,
bine compartimentatã, cu cea româneascã “de
ascultat”. Valurile de dimineaþã le face, având mare
audienþã, animatorul Victor Nichituº care se simte la
radio chiar ca peºtele în apã. Un om - un post de radio.
Retransmis de la Moscova, postul Serebreanîi dojd’
emite, de la 10.00 la 22.00, la Chiºinãu în formatul
ºtiri-dedicaþii muzicale. Se pune mai mult rock ºi pop
din anii 50-70, occidental ºi rusesc (muzicã de calitate,
nu “
æ ”, zic realizatorii, înþelegând prin acest
termen o muzicã comercialã de cea mai joasã speþã),
se d ã º i m u z i c ã r o m â n e a s c ã d e m a r c a u n o r
“Holograf”, “Taxi”, ªtefan Bãnicã. O rubricã realizatã
de la Moscova, “Mgnovenie klassiki”, are tentã
cognitiv-formativã: se formuleazã o informaþie
succintã din viaþa unui compozitor de muzicã clasicã,
ascultãtorii fiind întrebaþi cine este respectivul, dupã
care se pune o piesã sau un fragment de popularitate
din opera sa.
Radio 7 (Na 7 holmah) emite de la Chiºinãu 8 ore
din 24, restul aparþinând redacþiei din Rusia. Aici se
promoveazã proiectul “Sdelano v Moldove” prin care
amatorii de radio îºi propun sã transmitã, în direct,
din studioul postului, concerte ale unor formaþii
autohtone - “Zdob ºi zdub”, “Alternosfera”, “Utopia”,
“ ¯ ”, “Timur i ego komanda” º.a.. Realizatorii þin sã
popularizeze muzica autohtonã cântatã live ºi la
instrumente (nu elaboratã pe calculator).
Micul Samaritean – numele-i spune rostul – rezervã
muzicii cam 60 la sutã din timpul emisiei. Proporþia
genurilor se distribuie astfel: muzicã clasicã
(simfonicã, coralã) – 25%; instrumentalã – 15%;
contemporanã creºtinã – 50%. Din punctul de vedere
al limbii textelor, toate cu subiect religios, ponderea e
urmãtoarea: 70% - în limba românã; 10% - în limba
englezã; 15% - în limba rusã; 5% - în alte limbi. Existã
ºi comentarii de muzicã clasicã fãcute de Ovidiu
Hriþcu. Poate anume datoritã politicii sale editoriale
clare ºi strict orientate Micul Samaritean a fãcut întrun interval scurt (istoriceºte vorbind) mulþi prozeliþi.
În contrast izbitor cu oaza de detaºare celestã pe
care o cultivã Micul Samaritean e o altã zonã,
marginalã, edificatã cu rãbdare (sau ostentaþie?) ºi,
paradoxal! credibilitate umanã (rememorãm ideea lui
Paramonov) de cãtre cei de la Shanson Vzrosloe radio.
De la genericul unui program de dedicaþii - ˚ˇ˙
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însemnând în traducere “celulã de arest prefventiv”
ºi pânã la potopul de cuvinte din vocabularul rusesc
al puºcãriaºilor – toate te închid într-un cerc sufocant,
peste care se zãreºte doar un orizont de sârmã
ghimpatã. Limbajul suburban al “compoziþiilor”
(astfel denumeºte prezentatoarea Svetlana Sergheevna,
purtãtoarea unei voci cronic rãguºite, cântecele din
folclorul interlopilor), destinele mutilate ale eroilor lor,
rime gen
ßæŒ- ÆßæŒ, sau sloganuri ca acesta: Ł
Æ

ª

Æ ª

Æ ª ,

Ł

Œ ºº ª

!

contureazã paradigma dezolantã a nemuritorului
GULAG. Producãtorii postului Shanson se revendicã
- dupã noi, impropriu - de la genul de ºansonetã
francezã, deºi recurg frecvent la nume consacrate ale
estradei ruseºti – Bulat Ocudjava, Vladimir Vîsoþki,
Alexandr Rozenbaum º.a.
Având cea mai mare acoperire naþionalã (bãtând
ºi dincolo de hotarele RM), Radio Moldova rezervã
culturii, din 18 ore de emisie (6.00 - 24.00), de luni
pânã sâmbãtã – aproximativ 5 ore ºi 30 de minute, iar
duminica – cu o orã mai mult. În acest timp intrã
emisiunile de muzicã, de divertisment, un magazin
literar cotidian, emisiuni sãptãmânale pe teme socioculturale. În general, se remarcã un echilibru în dozarea
diverselor genuri de muzicã promovate pe postul
naþional. De cinci ori pe sãptãmânã, se þine o cronicã
a vieþii concertistice (“Domeniile Euterpei”). Pânã în
1991, completarea fondului de înregistrãri al
Radiodifuziunii se fãcea, centralizat, de la Moscova,
urmãrindu-se promovarea valorilor din URSS, dar ºi
a celor universale. Prin aceasta se explicã faptul cã ºi
pânã în prezent la Radio Moldova pagini din opere ºi
lieduri celebre de compozitori neruºi sunt interpretate
în limba rusã. Pânã la închiderea (în iunie 2003) a
postului 2 de radio Luceafãrul, aceste fonduri, în general, bogate, erau puse în valoare, putându-se asculta,
integral, înregistrãri cu mari dirijori, interpreþi,
orchestre º.a.m.d. Ultimele completãri în fonotecã au
venit în 1992-1996, în special prin Uniunea Europeanã
de Radio ºi Televiziune. În 1992, în fonoteca
Radiodifuziunii au intrat 12 opere înregistrate pe scena
Metropolitan Opera. În rest, în fond intrã doar ceea ce
înregistreazã colectivele Radiodifuziunii ºi CD-urile
donate de interpreþii autohtoni.
Grila actualã a unui singur program naþional
restrânge mult aceste posibilitãþi pânã la secvenþe de
15-20 de minute care nu mai au influenþa formativã de
odinioarã a Luceafãrului. Muzica este însoþitã de texte
citite de cei doi crainici de serviciu ai postului - cu
voce blazatã de ºtire agricolã sau, în variantã femininã,
cu o cochetã mimare a comentatorului inspirat
dedeºteptãciunile ce le debiteazã pe un ton afectat,

text din care nu înþelege mai nimic. La Radio Moldova
nu existã o emisiune de cultivare a gustului pentru
muzica clasicã. O emisiune superbã fãcea, pânã nu
demult, compozitorul, omul de culturã Ghenadie
Ciobanu. În 2003, a semnat ºi prezentat 23 de
asemenea schiþe de “muzicologie practicã”. Fãrã a
coborî la nivelul strãzii, dar ºi fãrã a cãdea în academism, dl Ciobanu a confirmat o datã în plus cã se
poate gãsi tonul potrivit pentru a vorbi ºi profesionist,
ºi accesibil despre muzica bunã. O paginã curioasã –
un soi de ezoterism cultural - semneazã Rodica
Matcovschi.
Cât priveºte reflectarea la Radio Moldova a
celorlalte arte – istorie, literaturã, teatru, arte plastice
–, poate doar ultimele au scãpat de ingerinþa
politicului. Chiar ºi aºa, acest domeniu nu are cronicari
profesioniºti. Dincolo de reacþiile negative privind
politicile culturale operate la Radio Moldova venite
din afara instituþiei, observaþia o confirmã ºi recenta
monitorizare efectuatã de organizaþia “Reporteri fãrã
frontiere”, secþia germanã, al cãrei purtãtor de cuvânt,
Dietrich Schlegel, aflat la Chiºinãu, ne-a declarat cã
“nu se poate concepe ideea ca autoritãþile sã ocupe
acest post de radio, cei de la conducerea lui trebuind
sã reprezinte imaginea clarã a populaþiei, a tuturor
grupurilor sociale”. De fapt, situaþia e exact inversã.
Or, de la câºtigarea alegerilor de cãtre comuniºti,
aici a început o restauraþie masivã, unul fiind cuvântul
de ordine: legitimarea moldovenismului ca nou fundament de edificare a statului. Dacã pentru
intelectualul occidental societatea este mai veche decât
statul, acesta punându-se în „serviciul” societãþii, la
Radio Moldova e încurajat ºi promovat un al tip de
intelectual, cel înregimentat, prin care cultura oficialã
îºi asigurã în mod deschis misionarismul politicocultural. Astfel, resentimentare ºi exclusiviste, critica
literarã, dar ºi întoarcerea la istoriografia sovieticã
de sorginte stalinistã, dar ºi “europovedenia” sunt
legate la Radio Moldova, în temei de douã nume –
Mazilu ºi Maþievschi. Procesul literar local este
reflectat sporadic ºi trunchiat. Paginile de literaturã
universalã sunt reluate, fãrã jenã, la nesfârºit însoþite
de avertizãri ce frizeazã kitsch-ul, citãm: “Imperiul
intelectului. Realizatorii vã previn: aceastã rubricã
necesitã efort intelectual” (sic!). “Teatrul la microfon”
dezgroapã din arhivã spectacole naftalinizate,
înregistrate acum 20-40 de ani (sau ºi mai mult),
tirajând vorbirea pelticã a unor “corifei” crescuþi la
Tiraspol. La Antena C poate fi ascultatã cea mai mare
cantitate de muzicã autohtonã nouã, aceasta se
explicã întrucâtva prin spaþiul generos al emisiei nocturne. Privitor la calitatea ei – în special la cea a textelor
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(gen: “Fãr-o vorbã-n plus soarele-a apus”) – se cade
a vorbi aparte. De fapt, nici nu este hiba posturilor
de radio. Tot la Antena C se pune ºi multã muzicã
folcloricã de calitate, inclusiv din anii “30-40 (Maria
Tãnase, Zavaidoc, Grigoraº Dinicu º.a.), aici existând
ºi o emisiune, “Etnos”, realizatã în cunoºtinþã de cauzã
de interpreta Maria Mocanu. Conceputã concis
ºi elegant, rubrica “O poezie pe zi” gãzduieºte
lecturi din antologia poeziei române clasice
ºi contemporane (preluate din Fondul de Aur
al Radiodifuziunii Române – cã doar nu ne-om
fi trãgând d e l a Radio Tiriºpolea!). Astfel,
se pot asculta vocile lui Blaga, Arghezi, Sadoveanu,
Voiculescu, Bogza, Sorescu, Topârceanu,
Cazimir. Antena C are privilegiul de a o avea ca
angajatã pe Emilia Gheþu, un nume consacrat în

radiofonia culturalã basarabeanã. Ea redacteazã ºi
prezintã, fãrã a i se aplica grefa ideologicului efemer,
douã excelente emisiuni sãptãmânale – “Viaþa
cãrþilor” ºi “Pro arte”.
“Cultura ca necesitate” – este o emisiune realizatã
de liceanul Alexandru Cosmescu, câºtigãtor al
Olimpiadei naþionale la filozofie, cel care chiar resimte
cultura ca pe o necesitate, recunoscând cu francheþe
cã nu trãieºte o zi fãrã a citi 200 de pagini. Întrebat
cine þine, de fapt, ºtacheta valoricã – realizatorul radio sau publicul, tânãrul ne-a rãspuns: “Dacã nu
rãspunzi aºteptãrilor a cel puþin unui segment de public, nu are rost emisiunea; în acelaºi timp, dacã te
mulezi total pe necesitãþile tuturor ascultãtorilor,
emisiunea nu mai e a ta, ca realizator. ªi atunci, la ce
bun s-o mai faci?”.

Rodica MAHU

Avatarurile jurnalismului cultural în presa
periodicã
Jurnalismul cultural a trecut în ultimele decenii prin
schimbãri considerabile. Însãºi presa a cunoscut
mutaþii de neimaginat în perioada regimului sovietic.
Pe de o parte, statul ºi-a pierdut controlul asupra
presei, cu excepþia celei de guvernãmînt. Pe de altã
parte, s-a fãcut observat un fenomen spectaculos legat
de dezangajarea statului faþã de presã, cînd
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat hotarîrea
despre trecerea la autofinanþare ºi autogestiune a unor
ºir de publicaþii, preponderent culturale, iar Ministerul
Finanþelor a încetat finanþarea lor. Un ºir de ediþii,
cum ar fi: Literatura ºi Arta, Basarabia, Lanterna Magicã,
Sud-Est, Femeia Moldovei, Moldova º.a. s-au pomenit
fãrã subvenþii ºi... fãrã viitor. Doar unele dintre ele au
supravieþuit, prin diverse forme ºi metode, catastrofei
economice bine gîndite de guvernanþi pentru a
împiedica procesul exerciþiului democratic în
societatea noastrã, aflatã în tranziþie, ºi în sfera
culturii. „Aþi dorit libertate de expresie, aveþi libertate
de expresie, dar pe cont propriu ºi nu din contul
statului” – cam acesta a fost rezumatul acþiunii
întreprinse la 1995. Efectiv, s-a urmãrit mutilarea
presei de culturã, dar ºi reducerea vãditã a producerii

ºi circulaþiei informaþiei culturale în mediul cititorilor.
S-a încercat ºi s-a reuºit în mare parte înlocuirea
presei de culturã cu producþii ieftine ºi de prost gust,
în majoritatea cazurilor aduse din Rusia:
æ ßØ
˜
Œ Ł ,
Ł Ł
,
, ˚
º.a. S-au
reanimat
,˚ æ
º æŒ
care publicã
suplimente despre ºi pentru Moldova. ªi în prezent
chioºcurile sînt invadate de reviste de lux aduse din
Rusia care au titlul cu grafie latinã, cum ar fi Elle,
Cosmopolitan, Premiere º.a., iar conþinutul e în limba
rusã. Ce-i drept, în ultimii ani au apãrut pe piaþã ºi
reviste tipãrite în România: Story, Ioana, Acasã º.a.
Lipsesc însã publicaþiile de artã, culturã, atît din Rusia,
România, cît ºi din alte þãri. Cele care ajung, fie prin
împrumut, fie prin abonament (Teatrul azi, ¨æŒ ææ
ŒŁ ,
p º.a.) sînt de o înaltã calitate atît graficã,
cît ºi al conþinutului, al varietãþii de articole analitice,
teoretice, recenzii, interviuri cu personalitãþi de vazã
etc.
La noi presa de culturã este prezentã prin
sãptãmînalul Literatura ºi Arta, revista Contrafort, Viaþa
Basarabiei, Sud-Est cultural, Basarabia, Lanterna Magicã
(varianta web). Cu excepþia publicaþiilor Literatura ºi
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Arta, Contrafort, care au o periodicitate constantã ºi
un cititor activ, celelalte au apariþii sporadice, tiraje
mici ºi nu reuºesc sã formeze o reþea de cititori
permanenþi, sã aibã o extindere mai vastã, cum se
întîmpla în perioada iniþialã. S-a întrerupt un proces
firesc, o interacþiune dintre creator-media-cititor.
Perioada de tranziþie ºi de democratizare a
societãþii a fost în multe privinþe fatalã pentru culturã.
Neavînd susþinere din buget, multe instituþii ºi-au redus
intensitatea activitãþii lor sau au ieºit din circuitul cultural, încetînd sã mai producã valori cultural-artistice.
Mã refer, în primul rînd, la biblioteci, mai ales, la cele
sãteºti, la cluburi ºi Case de culturã, cinematografe
etc. La sate, în unele centre orãºeneºti mai mici creºte
o generaþie care nu mai vizioneazã filme într-o salã de
cinema, nu vede spectacole de teatru, nu participã la
lansãri de carte, întîlniri cu autorii acestor cãrþi.
Aproape cã nu se mai produc filme naþionale. Studioul
„Telefilm-Chiºinãu” în genere ºi-a sistat activitatea,
iar „Moldova-film” abia dacã mai produce ceva. Între
timp ºi-au luat startul cîteva studiouri independente,
unul din ele, OWH TV studio devenind cunoscut mai
mult prin organizarea Festivalului Internaþional de
Film Documentar CRONOGRAF. La fel, teatrele,
reprezentate de noua generaþie de regizori, actori, de
dramaturgi care erau în cãutarea identitãþii, au dat
dovadã de o efervescenþã beneficã procesului de
reînnoire a modalitãþilor de expresie ºi orientare
repertorialã spre cultura europeanã. Nemaivorbind
de pictori, de reanimarea Muzeului de artã plasticã,
de numeroasele expoziþii de la Centrul „Brâncuºi”,
de noua generaþie de cîntãreþi ºi compozitori, în special, de muzicã uºoarã. Este un proces firesc sau niºte
izbucniri haotice? Care a fost rolul presei în
producerea ºi circulaþia informaþiei culturale? E o temã
complexã la a cãrei investigaþie ar trebui sã participe
un ansamblu de discipline, începînd cu istoria ºi teoria
artei, psihologia socialã, ºtiinþele comunicãrii ºi
terminînd cu mass-media. În lipsa unor cercetãri ºi
investigaþii serioase la care ar putea face trimitere
jurnaliºtii care scriu pe teme de culturã, apar legende,
presupuneri, bãnuieli, acuzaþii la adresa criticilor.
Cum am citit în articolul „Peisaj teatral” de Cristina
Porcesco: ”N-am înþeles niciodatã de ce teatrele sînt
atît de nãpãstuite de soartã. Critica le dã atenþie foarte
rar, autoritãþile locale practic nu le sprijinã, iar artiºtii
care li se dedicã se simt mãrunþi ºi neînsemnaþi”.
(Moldova Suveranã, 27 aprilie, 2004)
Viaþa culturalã este reflectatã oarecum haotic, doar
cu ocazia unor evenimente ºocante care sã suscite un
interes deosebit ºi se reduce îndeosebi la informaþii,
cronici mici sau o îmbinare a acestor genuri. Timpul
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(28 mai, 2004) publicã la rubrica “Cronica culturalã”
mai multe informaþii, dintre care am remarcat douã ce
vizeazã arta autohtonã: „Sandu Vasilache ne
dezvãluie „Taina domniºoarelor de pension” (despre
debutul în cinematografie al cunoscututlui regizor ºi
actor de teatru) ºi „Pictorii moldoveni ºi-au expus
pînzele la Cricova”. Deºi luase sfîrºit Festivalul
Internaþional Bienala Teatrului „Eugene Ionesco”,
consacratã lui A.P.Cehov, sãptãmînalul nu acordã
atenþie acestui eveniment artistic, preferîndu-l în locul
lui Petru Vutcãrãu, animatorul acestui festival, pe
Alexandru Grecu. Ceea ce nu înseamnã cã întîlnirea
în cadrul Clubului „Cronos” cu directorul artistic al
Teatrului Satiricus „Ion Luca Caragiale” care
rãspunde la diversele întrebãri ale ziariºtilor legate
de specificul ºi orientarea teatrului, de repertoriu,
preferinþe ºi orgolii regizorale ºi de faptul cã „cei de
la guvernare sânt buni de un spectacol cu titlul
„Coborârea în infern” nu este binevenitã. Dar cititorul
nu aflã nimic despre evenimentul zilei sau despre o
altã personalitate artisticã prezentã la festival.
Asemenea materiale care conþin o notã de contestare
ºi criticism, balanseazã între comunicare ºi informare
ºi sînt, de fapt, niºte provocãri mediatice, favorizînd
relaþii, creînd afecþiuni, avînd orientarea precisã spre
consumator ºi nu spre fenomenul cultural.
Dacã cititorul nostru ar vrea sã fie la curent cu viaþa
culturalã, cu evenimentele ei de vîrf, dar ºi cu cele
curente, ar trebui sã se aboneze la toate ediþiile
periodice care se editeazã la noi, tot nu ar reuºi sã-ºi
dea seama ce se întãmplã în spaþiul cultural din Republica Moldova. De ce? La aceastã întrebare voi
încerca sã rãspund în rîndurile ce urmeazã, fãcînd
trimitere la publicaþiile periodice naþionale, în special, la cele cotidiene ºi sãptãmînale.
Apariþia în ultimul timp a unor publicaþii de mare
tiraj: Sãptãmîna, Flux, Tineretul Moldovei, Democraþia,
Timpul, Jurnal de Chiºinãu, Accente º.a. au creat noi
posibilitãþi de reflectare a vieþii culturale. Ne aºteptam
la o lãrgire a spaþiului informaþional, la o diversitate
de teme din culturã, evenimente. Primele numere ale
Sãptãmînii, de exemplu, sau ale Fluxului au fost
adevãrate ºocuri. Formatul, paginarea oarecum altfel,
rubricile, pagini tematice despre vedete, reþete culinare,
vestimentaþie, cosmeticã, poºta intimã, Parlamentul
copiilor, integrame, reclamã, informaþii, comentarii,
viaþã politicã, economicã, nemaivorbind de aria
geograficã, stilul autorilor, mult mai degajat ºi mai
liber decît în publicaþiile cu „vechime”, titlurile uneori
prea lungi, dar incitante. În sfîrºit, puteam citi despre
actorii americani, francezi, englezi, despre cîntãreþii
de peste hotare, despre filme, premianþi, aveam
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posibilitatea sã cunoaºtem viaþa lor, sã citim fel de fel
de întîmplãri amuzante, istorioare despre ei, le puteam
vedea chipul. Nici nu ne-am dat seama cum, dintrodatã, cîmpul informaþional din presã noastrã a fost
invadat de materiale care erau solicitate ºi aºteptate
de cititori ºi care „se vindeau bine”. Ca o revanºã la
presa de partid, cu materiale închistate, greoaie, cu un
spaþiu de gîndire redus.
La o analizã mai atentã însã s-a vãzut cã în logica
informaþiei uºor de „rumegat” despre culturã, a
materialelor anecdotizate, cu fraze simple, dar
seducãtoare, se instaleazã o confuzie a genurilor ºi,
ceea ce-i mai trist, este uºor ocolitã cultura naþionalã,
mai ales dacã îºi trage rãdãcinile din trecutul sovietic.
Or, teatrele, cinematografia, sistemul de difuzare al
filmelor, bibliotecile, muzeele tocmai în aceastã
perioadã s-au constituit. Nu se mai scria sau se scria
extrem de puþin despre actorii ºi regizorii de formaþie
sovieticã, chiar dacã numele lor era Emil Loteanu sau
Grigore Grigoriu. Zilele acestea o tînãrã ziaristã de la
radio mi s-a adresat cu rugãmintea s-o ajut sã
gãseascã materiale despre actriþa Maria Sagaidac,
altãdatã foarte cunoscutã, astãzi datã uitãrii. Spunea
recent regizorul Titus Jucov la lansarea de carte a
volumului „Portrete cu jobenul în jos” despre Pavel
Proca urmãtoarele: studenþii care vin azi la Academia
de Arte pentru a studia mãiestria actorului, nu cunosc
istoria teatrului, habar nu au de actorii, regizorii, de
pictorii ºi compozitorii noºtri. Oricît de ciudat ar fi,
dar ºi numele lui Eugeniu Doga este astãzi mai puþin
cunoscut în mediul tinerilor, nemaivorbind de
cîntãreaþa Maria Codreanu sau Sofia Rotaru. Britney
Spears, da! Thalia, da!
Desigur, existã explicaþia acestui fenomen prin care
trec toate culturile aflate în tranziþie. Societatea noastrã
parcurge o perioadã extrem de dificilã, legatã de
schimbarea mentalitãþii, de ruperea de la un sistem
social autoritar. Produsele culturale care se „dau” pe
piaþã intrã în relaþie cu spaþiul de viaþã, cu univesrul
care se clãdeºte ºi la care participã, ca într-un mare
spectacol, toþi „actorii”, inclusiv presa. Informaþia
culturalã, comercializatã prin intermediul ziarelor,
revistelor trebuie sã fie interesantã, sã atragã atenþia,
sã producã ºoc.
Consecinþele nu se lasã aºteptate. Ele produc uriaºe
schimbãri atît în viaþa colectivitãþilor umane, cît ºi în
viaþa indivizilor. Masiva informaþie culturalã venitã
din Occident înghesuie uneori vedetele locale,
darãmite cele din trecut! De aceea, apariþia unor
materiale despre un actor care a fost celebru în anii
“60 sau “70 ai secolului trecut, e o adevãratã raritate.
În numãrul din 21 mai 2004 din sãptãmînalul
Timpul citesc eseul „Julieta vremurilor noastre”

semnat de Nicolae Roibu care conþine momente din
biografia de creaþie a actriþei de teatru Dina Cocea.
Eseul a fost publicat cu prilejul jubileului de 60 de ani
al remarcabilei actriþe. Deºi autorul nu a analizat
rolurile, probabil cã nici nu a luat cunoºtinþã de alte
articole sau recenzii publicate în presã în anii de glorie
ai actriþei, la sigur cã nu a vãzut spectacolele
„Ciocîrlia” sau „Peppi Cioraplung” care au fost o
culme în creaþia Dinei Cocea. Oricum, e de remarcat
cã sãptãmînalul nu a trecut cu vederea evenimentul
din 12 mai cînd a avut loc serata de creaþie a actriþei
Teatrului Naþional „Mihai Eminescu” Dina Cocea,
eveniment care a impulsionat apariþia acestui eseu.
Dacã ar fi sã iau în calcul tematica sãptãmînalelor,
ajung la concluzia cã 25,1% din numãrul cititorilor de
la 45 de ani în sus (Mass-media, februarie, 2004, p.35)
care au avut ºansa s-o vadã pe Dina Cocea jucînd în
anii “70-80, au citit cu nesaþ aceste rînduri.
Asemenea materiale sînt o raritate în presa noastrã
ºi se publicã doar cu vreo ocazie. Cum a fost ºi schiþã
din sãptãmînalul Literatura ºi Arta (27 mai 2004)
intitulatã „Valeriu Cupcea, etern în inimile noastre...”
de Steliana Grama, tînãrã poetesã ºi cronicar de teatru
care, impresionatã de avalanºa de amintiri despre
„celebrul actor ºi regizor român”, auzite de la mai
multe generaþii de actori adunaþi în sala „Valeriu
Cupcea” de la Naþionalul chiºinãuian, la sfîrºitul lunii
martie, cu prilejul comemorãrii a ºaptezeci ºi cinci de
ani de la naºtere, a scris într-un stil emoþionant,
bazîndu-se pe spusele Vioricãi Chirca, Ninelei
Caranfil, Petru Baracci, Vitalie Rusu, Valeriu Matei,
Argentinei Cupcea-Josu º.a., reuºind sã readucã printre
noi aceastã distinsã prezenþã artisticã ºi regizoralã a
anilor “70-80.
De unde se inspirã jurnaliºtii atunci cînd scriu
despre evenimentele culturale? În majoritatea
cazurilor, de la conferinþele de presã, simpozioane,
mese rotunde. Organizatorii, de regulã, mai fac
comunicate de presã, programe, pliante, imagini. Mai
ales atunci cînd e vorba de deschiderea stagiunii
teatrale, unele ziare se „întrec” în reproducerea
informaþiilor pe care le aud la conferinþele de presã
(Tineretul Moldovei, 31 octombrie, 2002). Unele sînt
de-a dreptul bizare ºi inexacte. De exemplu, „Cu piesa
„O scrisoare pierdutã” de I.L.Caragiale, „spectacol
de succes”, Teatrul „Satiricus” ºi-a deschis cea de a
XII-ea stagiune. „În acest an piesa va mai fi pusã în
scenã încã de trei ori – la 3 ºi 17 noiembrie, ºi la 1
decembrie”.(sic!). Sau: „Trupa va mai pune în scenã
„Metamorfoze” de Ovidiu”. („Satiricus” între
comedia scenicã ºi cea de toate zilele” de Ion Borº,
acelaºi ziar). Expresia „a pune” este echivalentã cu
„a monta”, or, spectacolul „Ovidiu” se joacã mai multe
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stagiuni la rînd, deci, nu este vorba de o premierã.
Ziaristul fie cã nu posedã bine terminologia, fie cã a
notat inexact cele auzite la conferinþa de presã. De
aici aceste confuzii de expresie.
În asemenea cazuri, ºi ele sînt destul de frecvente,
are loc un proces de „intertextualitate generalizatã”
(Daniela Rovenþa Frumuºani, Jurnalism &
Comunicare, nr.1 2003, p.3), cînd presa transmite un
mesaj din timp gîndit, cu prizã la cititor în care se
pune accentul pe comunicarea în sine ºi mai puþin pe
informaþie. Dacã acest material ar fi fost semnat de un
critic sau de un teatrolog, sînt convinsã cã autorul nu
ar fi cãzut atît de lesne în capcanele senzaþionalului,
ºi materialul s-ar fi redus, cred, la simpla informaþie
despre deschiderea stagiunii ºi planurile teatrului,
respectîndu-se, desigur, terminologia pentru a nu se
crea confuzii.
Evenimentul cultural-artistic de ultimã orã a fost
Festivalul Internaþional Bienala Teatrului „Eugene
Ionesco” PLANETA CEHOV (21 – 28 mai, 2004)
ediþia a VI-ea. Printre partenerii media s-au numãrat
publicaþiile Timpul, Jurnal de Chiºinãu, Flux º.a. Dintre
toate, doar Fluxul a fost mai operativ ºi a prezentat
desfãºurarea festivalului. (24 mai, rubrica BITEI 2004,
“Impresii”, “Prima zi de festival” „Medici ºi pacienþi”
de Liliana Popuºoi”, care conþine o informaþie amplã
despre deschiderea festivalului, scopul lui, precum ºi
o succintã trecere în revistã a opiniilor exprimate în
cadrul conferinþelor de presã despre spectacolul
„Patimi dupã Andrei” dupã „Salonul nr.6” de
A.Cehov (Teatrul rus „A.P.Cehov”) ºi „Salonul nr.6”
(Teatrul Maria Filotti” din Brãila; 26 mai, 2004,
rubrica “BITEI 2004, Pas cu pas” „Notiþe” conþine
consemnarea Lilianei Popuºoi cu scurte informaþii
despre spectacolele „Ursul” (Teatrul „Civico
Superga”), „Despre efectul dãunãtor al tutunului”
(Akira Emoto’s One-man Show, Japonia), cît ºi agenda
festivalului pentru urmãtoarele zile. Au mai fost ºi
alte materiale. Jurnal de Chiºinãu a publicat abia în
luna iunie 2004 o trecere în revistã dedicatã festivalului,
purtînd semnãtura lui Val Butnaru. Sãptãmînalul
Tineretul Moldovei din 27 mai, 2004 nu scrie nimic
nici despre Festivalul de Teatru Bienala „Eugene
Ionesco”, dar nici despre un alt eveniment cultural.
Cotidianul Moldova Suveranã din 27, 28 mai, 2004 nu
publicã barem o informaþie despre Festivalul Bienala
Teatrului „Eugene Ionesco”, nemaivorbind de articol,
de analizã, recenzie, consemnare sau interviu. O face
în primele zile ale lunii iunie (2 iunie, 2004), publicînd
o consemnare. Sãptãmînalul Literatura ºi Arta din 27
mai 2004, dar ºi din 3, 10 iunie trece cu vederea
Bienala Teatrului „Eugene Ionesco”. Nu sînt sigurã
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cã sãptãmînalul Literatura ºi Arta va publica vreun
material despre Festivalul de Teatru „Planeta Cehov”
sau dacã o va face, va fi cu mare întîrziere. Aºa cum sa întîmplat cu un alt eveniment teatral, Festivalul
internaþional „One Man Show”, care s-a desfãºurat în
luna octombrie 2003, iar articolul de analizã „Teatrul
ca ritual” a fost publicat abia în luna martie 2004. Iar
o altã manifestare de anvergurã, ºi anume Festivalul
internaþional de film documentar „CRONOGRAF”, a
rãmas sã planeze în aer, fiindcã sau nu s-au gãsit autori
care sã scrie, sau sãptãmînalul are mai puþine
preferinþe pentru cea de-a ºaptea artã.
Constatãm cã presa culturalã nu este atît de
receptivã la evenimente, precum sînt ediþiile socialpolitice. Presa de culturã îºi focalizeazã atenþia asupra
memoriei. Discursul mediatic opereazã cu
problematici, ierarhii tematice, actualizeazã fenomene
ce þin de istorie ºi trecut. Informaþia curentã este
oarecum selectatã. Ediþiile social-politice acordã
totuºi spaþiu prezentului cultural, deºi nu întotdeauna
o face cu operativitate, dar încadrîndu-se în fenomenul
„news” ºi cel al teoriei „agenda-setting” (Daniela
Rovenþa Frumuºani, tot acolo, p.4) în funcþie de
baromentul opiniei publice cãreia îi este adresat un
text accesibil, seducãtor ºi uºor de „decodificat”.
Ceea ce lipseºte presei de culturã ºi ediþiilor social-politice, cu rare excepþii, þine de absenþa
materialelor din alte oraºe ºi centre culturale ale
republicii. Ce se întîmplã, de exemplu, la Cahul sau
Bãlþi unde avem douã teatre? Ce se întãmplã la CeadîrLunga, unde-ºi desfãºoarã activitatea Teatrul Naþional
Gãgãuz „Mihail Ceakir”? Ce se întîmplã la Orhei,
Ialoveni, Cãlãraºi, Floreºti, Rezina, Comrat? Din alte
surse decît presa, aflãm cã acolo au loc premiere, se
organizeazã expoziþii ale meºterilor populari,
festivaluri ale dansurilor populare. În acest an
Festivalul Filmului francofon, de exemplu, s-a
desfãºurat ºi la Bãlþi, nu doar la Chiºinãu. Dar nu am
citit ecouri în presã, cu excepþia revistei Contrafort
(aprilie 2004), despre Zilele filmului francofon în
provincie.
O problemã stringentã a presei social-politice este
lipsa autorilor cu o pregãtire specialã în domeniul
jurnalismului cultural. Acolo unde este prezent un
autor care profeseazã genul în cauzã, viaþa culturalã
este mai diversã, cum diverse sînt ºi genurile: de la
interviuri, cronici - la articole de sintezã, (Jurnal de
Chiºinãu, de exemplu). Tot Jurnal de Chiºinãu a avut
inspiraþia sã scoatã periodic o ediþie de artã, dirijatã
de criticul Constantin Cheianu. Ediþia nu mai apare în
ultimul timp ºi e regretabil, dar marele ei „neajuns”
venea de la faptul cã nu solicita ºi alþi autori, ci doar
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unul singur (cu foarte rare excepþii), ceea ce da naºtere
unui sentiment de animozitate din partea colegilor
de breaslã care se vedeau „daþi pe uºã afarã”.
Noua pleiadã de ziariºti tineri, într-un fel, i-a
eliminat pe ziariºtii mai experimentaþi care s-au
specializat într-un domeniu anume, aprofundîndu-ºi
cunoºtinþele. Doar cu ocazia unor evenimente, cum
sînt festivalurile, simpozioanele etc., ziariºtii solicitã
ºi opinia lor. (Democraþia, 1 iunie, 2004 „Planeta Cehov
în Republica Moldova”). În rest, ei sînt marginalizaþi
sau daþi uitãrii în presa periodicã.
Unde pot fi întîlniþi totuºi cunoscãtorii domeniului
artistic ºi cultural? Conferinþele de presã ºi discuþiile
spectacolelor organizate de Festivalul de Teatru
Bienala Teatrului „Eugene Ionesco” au demonstrat
cã ele se transformau în lecþii publice despre teatru,

despre subtilitãþile artei regizorale, despre stilisticã
teatralã, despre dramaturgie. Ne-am convins cu toþii
cã aceste conferinþe capãtã noi conotaþii, devin o ºcoalã
a teatrului, a expunerilor orale despre arta teatralã.
Acolo se manifestã din plin criticii de teatru, acolo îºi
consumã energia. Presa social-politicã, cu regret, nu
le oferã spaþiu de exprimare. Un motiv invocat uneori
de redactori este cã textele teatrologilor, filmologilor,
criticilor sînt complicate, au un stil specific ºi nu sînt
pe placul cititorului care preferã un stil mai libertin.
Pe de altã parte, specialiºtii în domeniu se considerã
un fel de „castã închisã”, oameni elitari. Totuºi,
prezenþa autorilor consacraþi genului critic este o
necesitate pentru presã, mai ales pentru cea cotidianã
ºi sãptãmînalele social-politice. Dialogul cultural
autor-cititor trebuie sã aibã credibilitate, dar ºi
continuitate. Aºa cum se procedeazã ºi în alte þãri.

Larisa UNGUREANU
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Corupþia în mass-media din R.Moldova
De vreme ce mijloacele de informare în masã din
R.Moldova scriu zi de zi cã societatea ºi statul sunt
afectate de corupþie pînã în mãduva oaselor, ar
însemna cel puþin lipsã spirit autocritic ºi de onestitate
din partea jurnaliºtilor sã afirme cã acest morb i-a
ocolit pe ei înºiºi.
Unor jurnaliºti le place se fie corupþi, alþii se aratã
profund scîrbiþi de aceastã situaþie. Unora nu le pare
anormal sã cîºtige bani ºi privilegii prin orice metode,
alþii sunt constrînºi sã joace dupã niºte reguli pe care
nu ei le stabilesc, dar pe care ar dori sã le depãºeascã
pe cît de curînd posibil.
Întregul fundal pe care se desfãºoarã activitatea
mass-media moldovene este din start corupt. Ca ºi
funcþionarii, poliþiºtii, businessmenii ºi oamenii
muncii, jurnaliºtii moldoveni sunt sãraci. Ei activeazã
în condiþiile unui sistem corporativ netransparent ºi
al unei legislaþii imperfecte. Toate acestea alimenteazã
fenomenul corupþiei.
În Moldova nu existã nici o întreprindere mediaticã
de proporþii, inclusiv strãinã, capabilã sã contribuie
la afirmarea unor principii jurnalistice normale. În þarã
continuã sã domine mass-media guvernamentale ºi
de partid, iar puþinele instituþii media nepartinice sunt
în egalã mãsurã supuse influenþei din partea
structurilor puterii sau a partidelor politice.
Mass-media de stat ºi cadrele jurnalistice care
lucreazã pentru acestea sunt corupte ab initio. Ele se
aflã într-o dependenþã absolutã de guvernanþi, care îi
trateazã doar ca pe un instrument de propagandã
primitivã. Guvernul le oferã acestor mijloace de
informare bani, hîrtie, servicii tipografice. El obligã
toate organele ºi instituþiile de stat sã se aboneze la
ediþiile guvernamentale ºi sã-ºi plaseze acolo reclama,
iar structurilor de afaceri private, apropiate de
cercurile guvernante, li se „propune” cu insistenþã rolul
de sponsori ai acestor media. O atare jurnalisticã nu
poate fi liberã ºi obiectivã.
Mass-media de partid nu se deosebesc cu mult de
cele de stat. Fiecare partid considerã de datoria lui sã
aibã propriile ediþii periodice, posturi de radio ºi de
televiziune „prietene”, pe care de asemenea le
trateazã, în primul rînd, ca pe niºte instrumente de
propagandã, de promovare a imaginii partidului ºi
de luptã cu oponenþii. Mass-media din aceastã
categorie sunt, ca ºi cele de stat, ineficiente din punct
de vedere economic. Ele depind totalmente de liderii
de partid ºi de sponsorii lor. Nici ele nu pot constitui
o bazã pentru un jurnalism liber ºi obiectiv.

În Moldova nu existã nici un post de televiziune
independent cu acoperire naþionalã. Procesul de
transformare a Companiei de stat Teleradio-Moldova
în instituþie publicã se tergiverseazã nemotivat, fiind
însoþit de scandaluri. Compania de televiziune NIT,
controlatã de o grupare de afaceri apropiatã
partidului de guvernãmînt, este o instituþie
„semioficialã”. Posturile de televiziune TVR1, ORT
ºi PRO TV retransmit, pur ºi simplu, programele unor
posturi strãine, limitîndu-se la a produce scurte
buletine informative în care reflectã actualitatea
internã.
Puþinele ziare care pot fi numite convenþional
nestatale ºi nepartinice muncesc din greu pentru a
supravieþui ºi uneori se vãd ºi ele nevoite sã încalce
limita care separã jurnalismul veritabil de surogatele
lui.
Jurnaliºtii de la toate instituþiile mass-media din
R.Moldova se confruntã în permanenþã cu presiuni de
tot felul, în special economice. Fenomenul în cauzã le
este familiar mai multor þãri din regiune, la noi însã,
în lipsa unor investiþii strãine serioase în media-business, el a cãpãtat forme hipertrofiate.
Multe mijloace de informare în masã din Moldova
sunt controlate fie de oameni de afaceri strîns legaþi
de politicã, fie de politicieni-businessmani. Aceste
ziare ºi posturi de televiziune sunt folosite frecvent
pentru promovarea obiectivelor comerciale sau
politice ale patronilor ºi pentru denigrarea
concurenþilor politici sau comerciali. E l e
supravieþuiesc în mare parte graþie subsidiilor
provenite din alte activitãþi ale patronilor.
În R.Moldova existã ºi un asemenea fenomen ca
„mass-media independente sponsorizate”. Deºi
susþinerea cu titlu de sponsorizare depãºesc uneori
nivelul de cincizeci la sutã din bugetul mijloacelor respective de informare, numele unor asemenea
sponsori nu se afiºeazã, fapt pentru care aceºtia din
urmã pot fi numiþi „proprietari camuflaþi” ai
structurilor media în cauzã.
O altã categorie de mijloace de informare în masã
ºi-au fãcut o meserie din contractarea de noi ºi noi
granturi din strãinãtate, lucru pentru care jurnaliºtii
acestor structuri mediatice sunt porecliþi „copii
cãpitanului Grant”. Odatã cu epuizarea granturilor
„moare” ºi organizaþia mass-media care exista numai
din ele.
Pe unii jurnaliºti puterea îi corupe prin a ºi-i face
„deosebit de apropiaþi”. În ultimii ani în Moldova s-a
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constituit aºa-numitul „pool prezidenþial”, alcãtuit din
jurnaliºtii unor mass-media de stat ºi semioficiale posturi radio ºi tv, ziare, agenþii, pagini web. Aceºti
reporteri îl deservesc în exclusivitate pe ºeful statului,
bucurîndu-se de acces privilegiat la informaþia legatã
de activitatea preºedintelui ºi însoþindu-l în toate
cãlãtoriile peste hotare. Nu ne putem aºtepta din
partea acestor jurnaliºti „privilegiaþi” la o atitudine
obiectivã faþã de putere.
O altã sursã de corupþie în mass-media o constituie
relaþiile dintre editori ºi jurnaliºti ºi furnizorii de
publicitate ºi jurnaliºti.
Sunt rare cazurile în care jurnaliºtii, ca ºi
reprezentanþii altor profesii, dispun de contracte cu
patronii ºi de niºte garanþii sociale elementare.
Jurnaliºtii nu au un sindicat al lor, iar breasla
jurnalisticã este împãrþitã în cîteva organizaþii
profesionale. Ceea ce le permite editorilor ºi celor care
se aflã în spatele lor sã-i manipuleze uºor pe jurnaliºti.
Furnizorii de publicitate de asemenea încearcã sã
exercite presiuni asupra mass-media. Piaþa publicitãþii
în Republica Moldova este extrem de micã. Marii
furnizori de reclamã pot fi numãraþi pe degete.
Opþiunea lor în favoarea unui sau altui mijloc de
informare în masã este adeseori motivatã politic. Se
cunosc cazuri în care din birourile puterii o anume

companie a primit „ordinul” sã înceteze „sprijinirea”
vreunui ziar sau, dimpotrivã, sã „susþinã” o cutare
ediþie periodicã. În mass-media moldoveneºti este
extrem de rãspînditã practica „publicitãþii ascunse”
ºi cea a „PR-ului negativ”, numit ºi „compromat”.
E greu sã ne aºteptãm ca fenomenul corupþiei din
mass-media Republicii Moldova sã disparã de la sine,
în condiþiile în care celelalte sfere ale vieþii rãmîn
profund corupte. Totuºi, cîte ceva se poate întreprinde
deja azi.
Venirea pe piaþa mediaticã a Moldovei cel puþin a
unui investitor european solid ar avea un efect de
asanare colosal asupra situaþiei în ansamblu. Dar fãrã
a aºtepta sosirea unor atare investitori, jurnaliºtii
moldoveni ar trebui ei înºiºi sã tindã spre un grad mai
mare de independenþã. Perfecþionarea legislaþiei,
lichidarea mass-media de stat ºi reducerea numãrului
celor de partid, transparenþa patrimoniului ºi a
structurilor, activizarea organizaþiilor profesionale,
încheierea contractelor colective de muncã, adoptarea
unor coduri deontologice ºi a unor statute moderne,
combaterea corupþiei în propriile rînduri,
monitorizarea – acestea ar fi acþiunile de naturã sã
facã mijloacele de informare în masã din R.Moldova
mai independente, mai viabile ºi mai puþin corupte.

Dmitri CIUBAªENCO
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Infracþiunea „luare de mitã” în activitatea
jurnalisticã
O definitie a mitei o gãsim în DEX: “Sume de
bani sau obiecte date ori promise unei persoane, cu
scopul de a o determina sã-ºi încalce obligaþiile de
serviciu sau sã le îndeplineascã mai conºtiincios,
ºpagã.”
Cu toate cã jurnaliºtii au un rol important în
combaterea corupþiei, mass-media jucînd rolul cheie
în expunerea practicilor de corupere, existã cazuri
cînd ei înºiºi sunt învinuiþi de luare de mitã.
Studiul de faþã reflectã ºi analizeazã în ce mãsurã
activitatea jurnalisticã poate avea interferenþã cu luarea
mitei. Poate fi atras la rãspundere pentru luare de
mitã un jurnalist ?
În aria jurnalismului, mita se dã în legãturã cu
publicarea sau nepublicarea unor articole care
prezintã informaþii compromiþãtoare sau cauze puse
pe rol cu privire la unele personalitãþi. În privinþa
reflectãrii proceselor judiciare, profesia de jurnalist
obligã la o deosebitã rigoare, fãrã divulgarea numelui
celui bãnuit sau acuzat ºi a altor date, cu excepþia
cazurilor în care atare divulgare „se impune cu
necesitate pentru examinarea obiectivã a cauzei” 1. Dar,
spre deosebire de cele enunþate mai sus, cînd
publicarea se face vis-a-vis de o cauzã judiciarã
existentã, sunt încãlcate mult mai grav drepturile unei
persoane în cazul în care asupra acesteia nu existã
vreo cauzã. Orice publicare în care se sugereazã cã
persoana datã este vinovatã de sãvîrºirea
infracþiunilor ce îi sunt imputate, riscã sã devinã o
violare a prezumþiei nevinovãþiei.
Prevederile legale ce sancþioneazã activitatea de
luare de mitã se conþin în Capitolul XVI din Codul
Penal al R.M. Conform legislaþiei în vigoare, mita
presupune «luarea de cãtre o persoanã care
gestioneazã o organizaþie comercialã, obºteascã sau
o altã organizaþie nestatalã a mitei sub formã de bani,
titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale,
acceptarea de servicii sau avantaje ce nu i se cuvin,
pentru a îndeplini sau nu, ori de a întîrzia sau grãbi
îndeplinirea unei acþiuni în interesul mituitorului sau
al persoanei pe care le reprezintã, dacã asemenea
acþiuni intrã în obligaþiile de serviciu ale mituitului
(art.333 CP R.M.) Prin persoanã care gestioneazã o
organizaþie comercialã, obºteascã sau altã organizaþie
nestatalã se înþelege persoana cãreia, în organizaþia
indicatã sau într-o subdiviziune a acesteia i se acordã,
permanent sau provizoriu, prin numire, alegere sau

în virtutea unei însãrcinãri, anumite drepturi ºi
obligaþii în vederea exercitãrii funcþiilor sau acþiunilor
administrative de dispoziþie ori organizatoricoeconomice.
Conform legii penale vechi subiectul luãrii de mitã
putea fi doar o persoanã cu funcþii de rãspundere,
însã în Codul penal nou, (intrat în vigoare la 12 iunie
2003) locul pe care îl ocupã cel corupt poate fi diferit,
începînd cu un funcþionar public pînã la orice persoanã
care gestioneazã o organizaþie comercialã, obºteascã
sau o altã organizaþie nestatalã.
În ultimii ani în Republica Moldova au fost
depistate 3 cazuri de aºa-zisa luare de mitã în care au
fost implicaþi jurnaliºti. Printre acestea se numãrã
cazul lui T.Rusu, redactorul-ºef al ziarului Fãclia si
Grigore Teslaru, care deþinea functia de ºef al secþiei
relaþii cu publicul al direcþiei judeþene Tighina; al lui
L.Reabkov, corespondent netitular al ziarului
Argumentî i faktî; al lui S.Afanasiu – directorul ziarului
Accente ºi reporterului publicaþiei respective,
V.Manea. Acest din urmã caz fiind cel mai mediatizat.
La 9 octombrie, 2002 S.Afanasiu ºi V.Manea au
fost arestaþi sub acuzarea de luare de mitã a 1500
dolari S.U.A de la un om de afaceri, în schimbul
anulãrii unui articol de investigaþie pregãtit pentru
publicare. Valeriu Manea nu a fost implicat în acest
caz, ci pur ºi simplu se afla la faþa locului cînd a fost
arestat Afanasiu. Cei doi susþin cã au fost victimele
unei curse întinse de poliþie pentru activitatea lor
investigativã. Potrivit avocatului, acest caz nu trebuie
privit ca luare de mitã, ci ca remuneraþie acceptatã de
la un om de afaceri în schimbul unor informaþii care
identificau o persoanã ce dorise sã publice informaþii
defãimãtoare pentru omul de afaceri respectiv ºi nu
pentru nepublicarea informaþiilor. Nedivulgarea
sursei constituie un drept, ºi nu o obligaþie de serviciu,
cu atît mai mult cu c]t divulgarea acestor informaþii
nu este incriminatã penal, ci constituie doar încãlcarea
unor prescripþii deontologice ale jurnalistului.
Cazului îi sunt specifice ºi unele acte de ordin
procedural, de exemplu, cea a ridicãrii bunurilor
redacþiei Accente. Poliþia a confiscat calculatoarele ºi
bazele de date ale ziarului, restituindu-le abia c]teva
sãptãmîni mai tîrziu. 2 Pot oare fi ridicate bunurile
unei persoane juridice pentru fapta unei persoane
fizice? Potrivit legislaþiei procesual penale, percheziþia
se face doar pentru a descoperi instrumentele ce au
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servit la sãvîrºirea infracþiunii, obiecte ºi valori
dobîndite de pe urma infracþiunii, precum ºi alte
obiecte sau documente care ar putea avea importanþã
pentru cauza penalã. În cazul de faþã ar fi fost indicat
sã se ridice doar presupusele materiale care prezentau
informaþiile ce puteau fi date publicãrii, dar nu ºi
utilajul, fapt ce a stopat activitatea redacþiei ºi a
împiedicat apariþia cîtorva numere ale ziarului. Dupã
15 zile de arest Afanasiu a fost eliberat, fiind cercetat
penal în stare de libertate. La rîndul lor, colegii lui
Afanasiu considerã cã ziaristul a devenit victima unei
înscenãri în scopul demolãrii ziarului Accente
cunoscut într-o perioadã pentru articole de investigaþii
ºi dezvãluiri în care figurau demnitarii din actuala
administraþie de stat. 3
Potrivit deciziei judecãtoriei sectorului Centru
Chiºinãu la 16 februarie, 2004, fostul director al
sãptãmînalului Accente, Sergiu Afanasiu, a fost
condamnat în baza art. 333 ,“Luarea de mitã” al
Codului Penal la o amendã în valoare de 20.000 lei.
Pe lîngã amendã, jurnalistului i s-a interzis sã deþinã
o funcþie publicã timp de doi ani. Valeriu Manea,
învinuit ºi el impreunã cu Afanasiu de luare de mitã, a
fost achitat de instanþã. Potrivit avocatului, Afanasiu
se considera nevinovat ºi de aceea va ataca la Curtea
de Apel decizia judecãtoriei Centru. 4
Într-un alt caz, Tudor Rusu, redactorul-ºef al
ziarului Fãclia ºi Grigore Teslaru sunt învinuiþi de
extorcare a unei sume de 1000 dolari de la ºeful
Inspectoratului Fiscal al judeþului Tighina, în schimbul
promisiunii de a nu da publicitãþii materiale
compromiþãtoare despre acesta”5. In opinia avocatului
lui Grigore Teslaru, învinuirile aduse acestuia sunt “o
provocare din partea unor persoane interesate de a nu
fi publicate anumite materiale, care ar putea duce la
descoperirea unor crime deja comise”. 6
Pe seama acestor cauze s-au fãcut diverse
comentarii, unii menþionînd cã acesta nu ar fi decît un
„mijloc de a þine în frîu presa – de la presiune politicã
ºi economicã pînã la banala intimidare.” 7
}n majoritatea lor, cazurile trezesc bãnuiala
încãlcãrii prevederilor art.10 al CEDO, de aceea
senatorul belgian Vincent Van Quickenborne,
impresionat de evoluþia cazului Accente, a declarat
cã nici un jurnalist din þãrile europene nu poate fi tras
la rãspundre pentru luare de mitã în cazul în care îºi
vinde proprietatea intelectualã, deoarece jurnaliºtii nu
sunt calificaþi ca persoane oficiale.8 În majoritatea
cazurilor însã în calitate de subiect apare jurnalistul.
Care sunt aceste drepturi ºi obligaþii? De ce se li se
întîmplã acest lucru anume unor ziare care reflectã
activitatea persoanelor sus-puse?

Jurnalistul incomod devine victima
unor înscenãri
Complexitatea abordãrilor în acest domeniu se
datoreazã specificului acestei activitãþi, în primul rînd,
este vorba de faptul cã în cadrul ei se dispune de
dreptul la exprimare, iar pe de altã parte, accesul
publicului la informaþie. „Publicul ar trebui sã aibã
acces, într-o manierã echitabilã ºi imparþialã, la unele
informaþii de bazã referitoare la mijloacele de
informare în masã pentru a-ºi forma o opinie despre
valoarea ce poate fi acordatã informaþiilor, ideilor ºi
opiniilor difuzate de aceste mijloace”, s e
menþioneazã[în Recomandarea (94)13 a CE. Este
dreptul cetãþeanului de a fi informat cu privire la
chestiunile ce prezintã un interes public. Acestui drept
îi corespunde „obligaþia” ziariºtilor de a difuza
informaþii ºi opinii, în corespundere cu rolul de „cîine
de pazã al democraþiei.”
Evident, drepturile unui ziarist nu pot fi nelimitate,
cu toate acestea, dreptul la exprimare al unui jurnalist
conform jurisprudenþei europene este înþeles în lato
sensu. ªi aceasta deoarece, dupã cum afirmã Curtea
Europenã a Drepturilor Omului (în continuare-Curte),
„libertatea presei pune la dispoziþia opiniei publice
unul dintre cele mai mai bune mijloace pentru a
cunoaºte ºi judeca ideile ºi aptitudinile liderilor
politici. În termeni mai generali, libertatea dezbaterilor
politice stã la baza noþiunii de societate democraticã.”
Rezultã cã „limitele criticii admisibile sunt mai largi
în privinþa unui om politic, vizat în aceastã calitate,
decît a unui individ ordinar; spre deosebire de acesta
din urmã, omul politic se expune în mod inevitabil ºi
conºtient unui control strict al faptelor ºi afirmaþiilor
sale atît din partea ziariºtilor, cît ºi al cetãþenilor. El
trebuie, prin urmare, sã dea dovadã de o mai mare
toleranþã”.9 Mai mult decît atît, în speþa Prager ºi
Oberschlick c. Austriei (1995) Curtea a afirmat cã
„libertatea presei acoperã de asemenea recurgerea la
o anumitã dozã de exagerare sau chiar de provocare.”
Din cele enunþate mai sus, trebuie sã recunoaºtem cã,
odatã ajunsã la guvernare, persoana îºi asumã ºi
posibilitatea de a fi criticatã de cãtre oponenþi, public,
dar îndeosebi de cãtre jurnaliºti.
Atunci cînd este vorba despre infracþiunea de luare
de mitã trebuie sã existe: a.) interesul mituitului ºi al
celui ce mituieºte b.) acþiunea pe care o sãvîrºeºte cel
ce ia mita sã intre în sfera sa de atribuþii ºi autoritate.
În cazurile în care mita se dã pentru acte ce nu þin de
competenþa atribuþiilor de serviciiu ale persoanei respective, infracþiunea se calificã ca abuz în serviciu,
trafic de influenþã sau escrocherie.
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Luarea de mitã trebuie deosebitã de coruperea
pasivã al cãrei subiect este persoana cu funcþie de
rãspundere. Corupere pasivã reprezintã “fapta
persoanei cu funcþie de rãspundere care pretinde
ori primeºte oferte, bani, titluri de valoare, alte bunuri
sau avantaje patrimoniale, fie cã acceptã servicii,
privilegii sau avantaje ce nu i se cuvin, pentru a
îndeplini sau nu, ori pentru a întîrzia sau grãbi
îndeplinirea unei acþiuni ce þine de obligaþiile ei de
serviciu, ori pentru a îndeplini o acþiune contrar
acestor obligaþii, precum ºi pentru a obþine de la
autoritãþi distincþii, funcþii, pieþe de desfacere sau o
oarecare decizie favorabilã.”10
Prin persoanã cu funcþie de rãspundere se înþelege
persoana cãreia, într-o întreprindere, instituþie,
organizaþie de stat sau a administraþiei publice locale, ori într-o subdiviziune a lor, i se acordã, permanent sau provizoriu, prin stipularea legii, prin
numire, alegere sau în virtutea unei însãrcinãri,
anumite drepturi ºi obligaþii în vederea exercitãrii
funcþiilor autoritãþii publice sau a acþiunilor administrative de dispoziþie ori organizatorico-economice.
În cazul infracþiunilor sãvîrºite de funcþionarii ce
exercitã atribuþii de autoritate publicã pericolul este
mult mai mare, deoarece se aduce atingere bunului
mers ºi reputaþiei întregului serviciu public din þarã.
În cazul sãvîrºirii unor acte de corupþie de cãtre
persoane ce gestioneazã anumite organizaþii se
lezeazã doar autoritatea ºi bunul mers al organizaþiei
respective, pericolul este mult mai redus.11
Luarea de mitã se sãvîrºeºte numai cu intenþie
directã, deoarece fãptuitorul îºi dã seama cã primeºte
ilicit foloase ce nu i se cuvin ºi, cu toate acestea, acceptã
sã primeascã aceste foloase pentru sãvîrºirea
acþiunilor (inacþiunilor) ce þin de sfera atribuþiilor sale
de serviciu, înþelege pericolul ce-l prezintã acþiunile
sale pentru buna desfãºurare ºi autoritatea serviciului
public ºi doreºte survenirea urmãrii periculoase.
Pentru a stabili existenþa componenþei de luare de mitã
este necesar de a prevedea care acþiuni intrã în
obligaþiile de serviciu ale mituitului. Potrivit art.8 al.(8)
al Legii presei, „redactorul (redactorul-ºef) publicaþiei
periodice ºi conducãtorul agenþiei de presã conduc
redacþia, colegiul redacþional al publicaþiei periodice
ºi colectivul agenþiei de presã, reprezentîndu-le în
relaþiile cu fondatorul (conducãtorii), cu editorul, cu
autorii, cu alte persoane fizice ºi juridice, precum ºi în
instanþa de judecatã.” Apare, deci, problema calificãrii
faptei în cazul în care redactorul-ºef nu are obligaþia
de a publica un articol, dar acceptarea punerii lor în
publicare o face la intima convingere ºi în dependenþã
de politica sau orientarea agenþiei în care activeazã.
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Conform prevederilor articolului 16 al Legii presei
„Fiecare numãr al publicaþiei periodice ºi fiecare
informaþie a agenþiei de presã pot fi difuzate numai
dupã ce redactorul (redactorul-ºef), conducãtorul
agenþiei sau persoana învestitã cu acest drept aprobã
ieºirea de sub tipar a numãrului sau difuzarea
informaþiei, respectîndu-se drepturile ºi interesele legitime ale autorilor ºi ale fondatorului
(cofondatorilor)”. Într-un stat democratic persoana
care gestioneazã o instituþie nestatalã nu poate fi direct remuneratã de cãtre cetãþeni sau societãþi private, dacã aceasta nu este prevãzut în statut.
Dacã acþiunea de luare de mitã nu s-a realizat
din cauze independente de voinþa fãptuitorului,
infracþiunea poate fi consideratã ca ajunsã la faza
tentativei care va fi sancþionatã corespunzãtor.”
Luarea de mitã este o componentã formalã de
infracþiune, adicã ea se consumã din momentul
primirii de cãtre subiect a remuneraþiei, mãcar a unei
pãrþi, indiferent de faptul dacã subiectul intenþiona
în genere sã îndeplineascã cerinþele înantate faþã de
el. În situaþia în care mita propusã nu a fost luatã,
acþiunile mituitorului urmeazã a fi calificate ca
tentativã de dare de mitã. Luarea de mitã se poate
manifesta prin extorcare; luare de mitã pînã la
comiterea anumitor acþiuni/ inacþiuni; în acest sens
în literatura de specialitate se vorbeºte despre mita „cumpãrare”; luarea de mita dupã îndeplinirea
acþiunilor/ - mita - “remunerare”.
Luarea de mitã sub forma acceptãrii ºi darea de
mitã sub forma ofertei se consumã din momentul în
care subiectul a lãsat sã se înþeleagã cã vrea sã
primeascã mita. Dacã subiectul de fapt, în calitatea
pe care o are, nu va putea îndeplini cele asumate,
atunci va rãspunde pentru escrocherie. În cazul în
care subiectul, de exemplu, jurnalistul, nu este
persoana care gestioneazã o instituþie nestatalã,
solicitã bani pentru nepublicarea unor informaþii
despre o persoanã, atunci survine rãspunderea pentru
ºantaj, dar nu pentru extorcarea mitei, în virtutea
absenþei subiectului infracþiunii. ªantajul în cazul de
faþã va apare sub forma rãspîndirii unor ºtiri
defãimãtoare despre victimã, ceea ce presupune
ameninþarea de a rãspîndi unele informaþii care
jignesc (umilesc) demnitatea persoanei. Nu are
importanþã caracterul informaþiilor, adevãrate sau
false. În cazul în care persoana, în virtutea
împuternicirilor sale de serviciu, ar fi putut sã dea
publicitãþii anumite informaþii, aceasta s-ar califica
nu ca ºantaj, ci ca extorcare de mitã.
Termenul „a primi” poate sã desemneze faptul
primirii de cãtre subiect în contul sãu sau în contul
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altei persoane un anumit avantaj. ªi intermediarii pot
fi implicaþi în acest caz. Primirea ulterioarã a
onorariului c a semn de mulþumire pentru
comportamentul de serviciu în interesele cuiva, cînd
persoana nu a mizat pe nici un onorariu, nu constituie
infracþiunea de luare de mitã deoarece în situaþia
aceasta onorariul nu a condiþionat activitatea de
serviciu a persoanei respective ºi, subiectiv, nu a putut
fi factor stimulativ la activitatea în cauzã. 12
Termenul de „luare de mitã” implicã pãstrarea
cel puþin pentru un timp a cadoului sau avantajului în
cauzã; subiectul care returneazã imediat celui ce i-a
dat cadoul sau avantajul pe care nu l-a solicitat, nu
comite o infracþiune.
Sancþiunea penalã pentru infracþiunea de luare de
mitã diferã în funcþie de modul sãvîrºirii crimei variind
între amendã în mãrime de la 500 la 3.000 unitãþi
convenþionale (o unitate convenþionalã =- 20 lei) sau
cu închisoare de pînã la 15 ani, în ambele cazuri cu
privarea de dreptul de a ocupa anumite funcþii sau
de a exercita o anumitã activitate pe un termen de
pînã la 5 ani.
În cazul în care infracþiunea se sãvîrºeºte repetat;
de douã sau mai multe persoane; cu extorcarea mitei;
în proporþii mari, în proporþii deosebit de mari; sau în
interesul unui grup criminal organizat sau al unei
organizaþii criminale, pedeapsa va fi mai severã
deoarece acestea reprezintã agravantele infracþiunii.
Rezultã implicit cã pasibil de rãspundere penalã
poate fi doar jurnalistul – persoana care gestioneazã
publicaþia, adicã redactorul-ºef ºi conducãtorul
agenþiei (acesta din urmã poate ºi sã nu fie jurnalist de
profesie). În aceastã ordine de idei un jurnalist ordinar
(exemplu: reporter, ziarist etc.) în caz de luare a unor
venituri ilegale împreunã cu persoana care
gestioneazã agenþia, va fi responsabil pentru
coparticipare. Mita include nu doar banii ca obiect
material, ci ºi titlurile de valoare, serviciile, beneficiile
de ordin patrimonial (transmiterea valorilor materiale,
folosirea gratuitã a unei locuinþe sau a altor valori
materiale, acordarea nelegalã a premiilor, prestarea
gratuitã a unor servicii etc.)
Nu se considerã mitã un avantaj cu caracter
nepatrimonial (spre exemplu, publicarea unui articol
de laudã în presã). Instanþele judecãtoreºti trebuie sã
respecte strict cerinþele legii despre individualizarea
pedepsei, pentru a exclude cazurile de aplicare faþã
de vinovaþi pentru dare ºi luare de mitã sau pentru
mijlocire a mituirii atît a unor pedepse prea blînde, cît
ºi a unor pedepse prea aspre. 13
Este necesarã o instruire aprofundatã în acest
domeniu deoarece puþini specialiºti în organele de
drept cunosc în profunzime acest fenomen sub
aspectele sale penale ºi criminologice.

Cazuri de mitã în practica
jurnalismului internaþional
Problema corupþiei în sfera jurnalisticã existã în
multe alte þãri din lume. Conform studiului realizat
de cãtre Institutul pentru Relaþii Publice ºi Asociaþia
Relaþiilor Publice Internaþionale a Programului pentru
Transparenþa Mass-Media, þãrile cu potenþialul cel
mai mare de corupere a presei sunt Bangladeshul,
China, Turcia, Pakistanul, Arabia Sauditã, Vietnamul.
Conform datelor acestei cercetãri, luarea mitei
afecteazã concomitent jurnaliºtii, sursele de ºtiri,
agenþii de publicitate, guvernanþii ºi societatea. În timp
ce mita existã ºi la televiziune sau la radio, majoritatea
cazurilor se concentreazã la ziare. În special, darea
de mitã se face vis-a-vis de publicarea unor ºtiri în
ziarele cotidiene. Autorii studiului menþioneazã cã
Finlanda, Danemarca, Noua Zeelandã, Elveþia,
Norvegia Germania, Irlanda ºi Marea Britanie ocolesc
acest gen de practici. Prin urmare, cu cît nivelul
democraþiei este mai înalt, cu atît nivelul corupþiei
este mai scãzut.
Corupþia în Sudul Africii a devenit “cancerul massmedia” afectînd posturile de radio, tv, presa scrisã ºi
electronicã.
Corupþia în mass-media din Zimbabwe continuã
sã ia amploare în condiþiile haosului social, sãrãciei
ºi represiunilor politice. Redactorul-sef al unui ziar
sãptãmînal din Zimbabwe a observat cã „unii
jurnaliºti au devenit atît de corupþi, încît este imposibil
sã fie obiectivi în lucrul pe care îl fac. Unii criminali
scapã cu uºurinþã, fiind asociaþi cu jurnaliºti. Acest
lucru este inacceptabil într-o profesie care ar trebui sã
fie « ochiii oamenilor ºi urechile societãþii ».
De altfel, este notoriu faptul cã cei mai inveteraþi
oponenþi ai jurnaliºtilor sunt reprezentanþii puterii.
Conform studiului « Sredstva massovoi informaþii i
sudebnoi vlasti v Rosii », efectuat în Rusia, fiecare al
patrulea conflict între jurnaliºti ºi organele puterii, este
iniþiat de cãtre aceºtia din urmã. Concomitent, 70,7%
dintre respondenþi au consimþit cã jurnaliºtii nu sunt
decît cei ce exprimã interesele obºteºti. Deci,
informaþia prezentatã în mass-media convine
destinatarilor ei, dar mai puþin unora cãrora le creeazã
incoveniente. Pentru a demonstra cã cei ce scriu sunt
corupþi se recurge uneori la înscenarea luãrii de mitã
pentru a scãpa de jurnaliºtii incomozi.
În 1998 Sindicatul Ziariºtilor din Slovacia s-a
confruntat cu ºase cazuri de ziariºti acuzaþi de luare
de mitã, iar în ultimul timp ºi presa româneascã
denunþã din ce în ce mai mult astfel de cazuri. În massmedia române au fost întocmite dosare penale pe
numele multor jurnaliºti. Au avut loc înscenãri
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grosolane împotriva ziariºtilor incomozi care au atentat
la imaginea unor personalitãþi. La Iaºi ºi Baia Mare 3
gazetari au fost condamnaþi. Doi angajþi ai cotidianului
Ora , care a bãtut recordul în materie de procese de
calomnie, au fost reþinuþi pentru luare de mitã. Unul
dintre aceºtia este redactorul-ºef, pe al cãrui nume s-a
emis un manadat de arest preventiv pe 30 de zile.
Parchetul Craiova susþine cã, de fapt, ziaristul a pretins
suma de 1.000 USD pentru a nu publica un articol
defaimãtor la adresa unui om de afaceri. Acest ziar
publicase anterior dezvãluiri referitoare la anumite
nume sonore din lumea oamenilor de afaceri. 14 Este
îngrijorãtor faptul cã ne confruntãm cu asemenea
cazuri, în care ziariºtii sunt arestaþi doar pentru cã
divulgã informaþii în care sunt implicate anumite
personalitãþi ale zilei.
Jurnalismul implicã un mare grad de încredere
din partea publicului. Luarea de mitã de cãtre un
jurnalist îl compromite pe acesta ºi diminueazã în

iunie 2004

aºa fel încrederea opiniei publice. Pentu a cîºtiga ºi a
menþine aceastã încredere, este absolut imperios pentu
fiecare jurnalist sã munceascã conform standardelor
eticii profesionale.
Existã anumiþi factori specifici activitãþii de
jurnalism care contribuie la apariþia ºi creºterea
tendinþelor corupþiei printre jurnaliºti. Unul dintre cei
mai importanþi factori este lipsa unei remunerãri
suficiente pentru munca prestatã. Pentru a fi eficienþi
în combaterea coruptiei, este necesar ca jurnalistii sã
fie bine plãtiþi ºi asiguraþi cu condiþii de lucru
favorabile, pentru a nu recurge la alte resurse,
posibilitãþi injuste.
R. Moldova este una din þãrile grav afectate de
fenomenul coruptiei. De acest fenomen se fac vinovati
ºi cei care dau mita, nu doar cei care o iau.
Sãrãcia, situaþia economicã grea acþioneazã
negativ asupra eforturilor depuse în lupta împotriva
acestui fenomen. Progresele vor fi mai vizibile atunci
cînd se va îmbunãtãþi situaþia economicã a þãrii.

Angela MITROFAN
Maria MUTU
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Procese intentate organizaþiilor mass-media în
perioada 1998-2003*
Situaþia privind libertatea de exprimare în Republica Moldova continuã sã fie obiectul multor discuþii.
Tot mai multe procese s]nt intentate împotriva massmedia. Cele mai frecvente sunt cele tangenþiale
libertãþii de exprimare în care despãgubirile cerute
de reclamanþi sunt prea mari.
În art. 16 al Codului civil se prevede “apãrarea
onoarei, demnitãþii ºi reputaþiei profesionale”, articol
în baza cãruia sunt acþionaþi în judecatã în special
jurnaliºtii ºi organizaþiile mass-media. Astfel, se poate
vorbi despre “lezarea onoarei ºi demnitãþii” atunci
când despre o persoanã sunt rãspândite informaþii
false ºi lezante. Persoana care se adreseazã în instanþa
de judecatã (reclamantul - presupusa victimã)
dovedeºte faptul rãspândirii informaþiei, iar persoana
care a rãspândit informaþia (pârâtul-presupusul
vinovat), urmeazã sã dovedeascã veridicitatea
acesteia.
Rãspunderea în acest caz poate consta în
dezminþire, publicarea replicii, repararea
prejudiciului moral ºi material. Dacã informaþia care
lezeazã onoarea, demnitatea s a u
reputaþia
profesionalã este rãspînditã printr-un mijloc de
informare în masã, instanþa de judecatã îl obligã sã
publice o dezminþire la aceeaºi rubricã, paginã, în
acelaºi program sau ciclu de emisiuni în cel mult 15
zile de la data intrãrii în vigoare a hotãrîrii
judecãtoreºti. În cazul în care un document emis de o

organizaþie conþine informaþii care lezeazã onoarea,
demnitatea ºi reputaþia profesionalã, instanþa de
judecatã o obligã sã înlocuiascã documentul 1. În alte
cazuri modalitatea de dezminþire a informaþiilor care
lezeazã onoarea, demnitatea ºi reputaþia profesionalã
se stabileºte de cãtre instanþa de judecatã. De
asemenea, în art. 16 a fost introdusã o prevedere nouã,
alineatul (7) „dreptul persoanei lezatã în drepturile ºi
intresele sale, ocrotite de lege, prin publicaþiile unui
mijloc de informare în masã, de a publica replica sa în
respectivul mijloc de informare în masã pe contul
acestuia.” 2
În cazurile în care este imposibilã identificarea
persoanei care a difuzat informaþia ce lezeazã
onoarea, demnitatea ºi reputaþia profesionalã a unei
alte persoane, aceasta din urmã este în drept sã
adreseze în instanþa de judecatã o cerere în vederea
declarãrii informaþiei rãspîndite ca fiind neveridicã.
In scopul estimãrii numerice a dosarelor cu privire
la libertatea de exprimare examinate în instanþele de
judecatã în perioada 1998-2003 (amintim în acest context cã R.M. a aderat la Convenþia Europeanã a
Drepturilor Omului în anul 1998), Centrul Independent de Jurnalism a procedat la colectarea informaþiilor
de acest gen. Suma totalã a informaþiei colectate
cuprinde 235 de dosare cu privire la lezarea onoarei
ºi demnitãþii.

Dosarele judiciare examinate în Republica Moldova în perioada 1998-2003, tangenþiale dreptului la
libera exprimare ºi lezarea onoarei ºi demnitãþii

Judecatoria
sect. Centru
mun.
Chisinau
Judecatoria
sect. Buiucani
mun. Chisinau
Judecatoria
sect. Rîscani
mun. Chisinau
Judecatoria
sect.Botanica
mun. Chisinau
Soroca
or. Balti
Orhei
Nisporeni

1998
18

1999
19

2000
11

2001
13

2002
26

2003
2

33

14

10

8

9

4

5

3

12

12

12

4

1

-

-

-

1

-

1
1

3
1
-

2
-

4
1
-

1
2
-

2
-

* Materialele dosarelor au fost colectate din arhivele instanþelor de judecatã în perioada septembrie 2003 - martie 2004
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Estimarea aproximativã include numai dosarele
asupra cãrora s-a pronunþat judecata cu o decizie
definitivã, dosarele în curs de examinare nefiind
incluse.
Calculele efectuate în baza studiului au arãtat cã
din cele 235 de dosare, în 115 cazuri cîºtig de cauzã
au avut reclamanþii, în celelalte 120 de cazuri procesele
au fost încetate. Dintre acestea, 56 - scoase de pe rol,
3 cazuri încheiate cu tranzacþie de împãcare, 9 renunþare la acþiune de cãtre reclamanþi, 52 - refuzate
ca fiind neîntemeiate.
Încetarea procesului se dispune printr-o încheiere,
dacã instanþa admite renunþarea reclamantului la
acþiune sau întãreºte tranzacþia de împãcare a pãrþilor.
Instanþa judecãtoreascã scoate cererea de pe rol
dacã:
a) cererea a f o s t d e p u s ã d e o p e r s o a n ã
incapabilã;
b) cererea este semnatã sau este depusã în
judecatã de o personã neîmputernicitã;
c) litigiul dintre aceleaºi pãrþi, cu privire la
acelaºi obiect ºi pe aceleaºi temeiuri se aflã în curs de
judecatã la aceeaºi instanþã sau la o alta;
d) pãrþile citate legal nu s-au prezentat la
ºedinþa de judecatã dupã a doua citare ºi nici nu
au solicitat examinarea pricinii în absenþa lor;
e) reclamantul citat legal nu s-a prezentat în
ºedinþa de judecatã, nu a comunicat instanþei motivele
neprezentãrii sau motivele sînt considerate de

instanþã ca fiind neîntemeiate, sau nu a solicitat
examinarea pricinii în absenþa sa, iar pîrîtul nu solicitã
soluþionarea pricinii în fond. Acest caz este foarte des
întîlnit în practica judiciarã.
f)
instanþa a amînat sau a eºalonat plata taxei
de stat, iar reclamantul nu a plãtit-o în termenul
stabilit de instanþã 3.
Încheierea judecãtoreascã privind scoaterea cererii
de pe rol poate fi atacatã cu recurs. Dacã cererea a fost
soasã de pe rol, persoana interesatã poate adresa
instanþei o nouã c e r e r e , d u p ã î n l ã t u r a r e a
circumstanþelor care au dus la scoaterea cererii de pe
rol. Încheierea judecãtoreascã de respingere a cererii
de anulare a încheierii privind scoaterea cererii de
pe rol la fel poate fi atacatã cu recurs 4.
Este important de menþionat faptul cã procesele
de lezare a onoarei ºi demnitãþii apar atît între
persoane publice ºi jurnaliºti, cît ºi între reprezentanþii
mass-media.
Analiza variaþiilor numãrului de dosare intentate
împotriva mass-media pe parcursul anilor 1998-2003
a demonstrat cã în perioada 1998 - 1999 numãrul
proceselor împotriva mass-media a sporit, pe cînd
în 1999 - 2000 s-a înregistrat o scãdere, crescînd în
2001 – 2002.
Totodatã, în baza materialelor dosarelor a fost
stabilit nivelul minim ºi maxim al cuantumului bãnesc
pentru dauna moralã cauzatã de lezarea onoarei ºi
demnitãþii. Dauna moralã presupune compensarea
suferinþelor psihice exprimate în sume bãneºti.

Statistica mãrimii prejudiciului moral solicitat ºi încasat în perioada anilor 1998-2003 în cazurile de
lezare a onoarei ºi demnitãþii

Dauna morala minima solicitata

Dauna morala maxima solicitata

1800 lei

1.770.000 lei

Dauna morala minima încasata

Dauna morala maxima încasata

180 lei

5400 lei

Dauna moralã este reparatã, conform deciziei
instanþei judecãtoreºti de cãtre mijlocul de informare
în masã, precum ºi de persoane oficiale ºi cetãþeni în
cazul vinovãþiei lor, în expresie bãneascã ºi în
mãrimea determinatã de cãtre instanþa judecãtoreascã.
În cazul în care instanþa judecãtoreascã a
recunoscut cã informaþiile corespund realitãþii ºi cã
ele nu sînt ponegritoare, cerinþele despre dezminþirea
lor ºi despãgubirea daunei morale urmeazã sã fie
respinse.5 Rezultatele acestui studiu demonstreazã cã
suma compensãrii prejudiciului moral cauzat de

lezarea onoarei ºi demnitãþii persoanei variazã de la
caz la caz. Cel mai des situaþia se schimbã atunci
cînd dosarul a ajuns la finele procedurii de examinare,
sumele iniþiale solicitate de reclamanþi pentru
prejudiciul moral fiind micºorate.
Cu toate acestea, apar cazuri de revendicare a unor
despãgubiri foarte mari, de naturã sã conducã la
falimentarea redacþiei. Un astfel de exemplu poate
servi cazul în care Compania “DAAC-Hermes” a
pretins de la ziarul Timpul despãgubiri în valoare de
aproape 2 milioane USD în urma publicãrii unui
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articol despre tranzacþia de livrare a unui lot de
autoturisme Skoda, distribuite preºedinþilor de raioane
ºi ºefilor de oficii teritoriale ale Cancelariei de Stat.
Prin urmare, redacþia ziarului Timpul a fost obligatã
de judecãtoria sectorului Buiucani a municipiului
Chiºinãu sã plãteascã companiei “DAAC-Hermes” o
despãgubire de 1 milion 350 mii lei (cca 112 mii USD).
Redacþia ziarului Timpul ºi-a anunþat intenþia de a
contesta la Curtea de Apel hotãrârea Judecãtoriei
Buiucani.6
Dacã art.7/1 al Codului civil din 1964 conþinea un
plafon maxim privind cuantumul bãnesc care se poate
stabili în calitate de compensaþie, noul Cod civil nu
mai face acest lucru, reparaþiile se vor stabili în
dependenþã de particularitãþile individuale ale
fiecãrui caz, adicã în funcþie de caracterul ºi gravitatea
suferinþelor cauzate persoanei vãtãmate, de gradul de
vinovãþie al autorului prejudiciului, de mãsura în
care aceastã compensare poate aduce satisfacþie
persoanei vãtãmate (vezi art. 1423).
Conform art. 7/1 al Codului civil din 1964,
mãrimea compensaþiei se stabilea de cãtre instanþa
de judecatã, de la ºaptezeci ºi cinci pînã la douã sute
de salarii minime, în cazul în care informaþiile au fost
rãspîndite de o persoanã juridicã, ºi de la zece pînã
la o sutã de salarii minime, în cazul în care acestea au
fost rãspîndite de o persoanã fizicã. Publicarea
operativã a scuzelor sau a dezminþirilor pentru
informaþiile care nu corespund realitãþii ºi care
lezeazã onoarea ºi demnitatea acesteia pînã la
pronunþarea hotãrîrii instanþei de judecatã, constituia
temei pentru micºorarea mãrimii compensaþiei sau
pentru exonerarea de platã a ei.
În practicã, în majoritatea cazurilor numai pãrþilor
li se permite accesul la dosarele care conþin hotãrîrile,
iar persoanele care nu sunt pãrþi pot obþine acces la
hotãrîrea judecãtoreascã numai cu permisiunea
preºedintelui instanþei.
Instanþele de judecatã dispun de un sistem de
gestiune ºi urmãrire a circuitelor dosarelor foarte
complicat ºi anevoios. Nu o datã solicitantul
informaþiei se ciocneºte de lipsa asistenþei adecvate
pentru documentarea necesarã. Acest fapt se
datoreazã urmãtorilor factori :

Fiecare instanþã are o cancelarie responsabilã de
introducerea informaþiei în registrele de dosare. Pentru
fiecare dosar este completatã o fiºã de evidenþã cu
informaþii de bazã : numele pãrþilor, obiectul litigiului,
numãrul dosarului, numele judecãtorului cãruia i-a fost
repartizat dosarul, data intentãrii acþiunii, date cu
privire la atacarea hotãrîrii (dacã a fost atacatã).
Informaþia este introdusã manual, în scris, astfel
consumîndu-se mult timp. Este necesar ca instanþele
sã fie dotate în mod corespunzãtor cu calculatoare,
imprimante ºi maºini de fotocopiere, astfel va putea fi
observatã o rapiditate în activitatea judiciarã ºi accesul
liber la informaþie. Instanþele nu dispun de spaþiu
necesar pentru pãstrarea dosarelor, în calitate de
arhivã fiind utilizat spaþiul cancelariei. În asemenea
cazuri este mult mai greu sã gãseºti un dosar anume
cînd se solicitã informaþia.
Constituþia ºi legea garanteazã atît dreptul la
informaþie, cît ºi dreptul de apãrare a onoarei ºi
demnitãþii.7 Codul de procedurã civilã garanteazã
accesul la hotãrîrile judecãtoreºti prin prevederile Art.
56 « Participanþii la proces sînt în drept sã ia
cunoºtinþã de materialele dosarului, sã facã extrase
ºi copii de pe ele ». Legea privind accesul la informaþie
stipuleazã cã informaþia deþinutã de autoritatea
judecãtoreascã este disponibilã pentru public.
Cu toate acestea, dreptul în cauzã continuã sã fie
grav lezat. Încãlcãrile se manifestã prin refuzul de a
permite acces la materialele dosarului jurnaliºtilor
chiar dacã sunt parte la proces. Conform Legii
accesului la informaþie, persoana care se considerã
lezatã într-un drept sau interes legitim de cãtre
furnizorul de informaþii poate ataca acþiunile acestuia
atît pe cale extrajudiciarã, cît ºi direct în instanþa de
judecatã, inclusiv refuzul neîntemeiat de a primi ºi
înregistra cererea, de a asigura accesul liber ºi
necondiþionat la registrele publice, precum ºi
atribuirea neîntemeiatã a informaþiei la categoria
informaþiilor care conþin secrete de stat, comerciale cu
caracter personal.

Studiu elaborat de Angela MITROFAN,
Marcela CATARAGA, Sergiu ROTARU,
Veaceslav DASCÃL

art. 16 din Codul Civil al R. Moldova
Codul Civil al Republicii Moldova
Legile Republicii Moldova 225/30.05.2003, Codul de procedurã civilã al Republicii Moldova, Monitorul Oficial 111-115/451,
12.06.2003, art 267
4
Legile Republicii Moldova 225/30.05.2003, Codul de procedurã civilã al Republicii Moldova, Monitorul Oficial 111-115/451,
12.06.2003 Articolul 268
5
Hotãrîri explicative ale Plenului CSJ Hotãrîrea Plenului CSJ a RM din 27.03.1997, nr.11 - Cu privire la aplicarea legislaþiei
despre apãrarea onoarei, demnitãþii, reputaþiei profesionale ale cetãþenilor ºi organizaþiilor, Culegere de hotãrîri explicative /105,
2002
6
Curier Media Nr. 10 mai, 2004
7
Hotãrîri explicative ale Plenului CSJ, Hotãrîrea Plenului CSJ a RM din 19.06.2000, nr.18 - Cu privire la modificarea ºi
completarea hotãrîrii Plenului Curþii Supreme de Justiþie din 27 martie, 1997 nr.11 “Cu privire la aplicarea legislaþiei despre
apãrarea onoarei, demnitãþii, reputaþiei profesionale ale cetãþenilor ºi organizaþiilor” cu modificãrile introduse prin hotãrîrea
Plenului din 20 decembrie, 1999, nr. 38
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Profilul jurnalistului: caracteristici sociodemografice, profesionale ºi condiþiile de muncã*
Centrul de Sociologie Urbanã ºi Ruralã (CURS), a efectuat, la cererea Centrului Independent de
Jurnalism, un sondaj sociologic, care, pe lângã determinarea caracteristicilor social-demografice ale
jurnaliºtilor, ºi-a propus sã releve ºi unele probleme cu care se confruntã aceastã categorie socioprofesionalã. Verificãrile au fost efectuate de Institutul de Marketing ºi Sondaje IMAS Inc.

A. Caracteristici socio-demografice
Numãrul jurnaliºtilor angajaþi în cele 123 de organizaþii din Chiºinãu care au rãspuns la chestionar este de
1034. Dacã adãugãm la acesta numãrul estimat de angajaþi din redacþiile care au refuzat sã rãspundã, obþinem
cã în Chiºinãu sunt cam 1480 de jurnaliºti. S-ar putea ca aceastã cifrã sã fie ceva mai micã dacã luãm în
considerare faptul cã unii jurnaliºti lucreazã simultant în mai multe redacþii.

Vârsta jurnaliºtilor

60 ani si mai mult
4%
50-59 ani
14%
Pâna la 30 de ani
37%
40-49 ani
21%

30-39 ani
24%

Feminin
50%

Masculin
50%

*Proiect finanþat de Fundaþia Soros Moldova
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În prezent sunteþi ...

Vaduv(a)
3%
Necasatorit(a)
20%
Separat(a)
1%

Casatorit(a) cu
acte
64%

Divortat(a)
7%
Casatorit(a) fara
acte
5%

Naþionalitatea

Ucrainean
7%

Bulgar
1%

Alta
1%

Rus
24%

Moldovean/Roman
66%

Vechimea de muncã în domeniu

21 ani si mai mult
16%

Mai putin de 5 ani
30%

11-20 ani
21%

5-10 ani
34%
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Studiile

Facultatea de
jurnalism
44%

Altele
32%

Facultatea de
limbi moderne
Facultatea de
9%
litere
15%

Domeniul de activitate al organizaþiei (aici am þinut seama ºi de datele estimate pentru
organizaþiile care au refuzat sã furnizeze date)

Serviciu de presa
1%
Agentie de presa
11%

TV
20%

Presa scrisa
50%

Radio
18%

Tipul organizaþiei (aici am þinut seama ºi de datele estimate pentru organizaþiile care au refuzat
sã furnizeze date)

De partid
2%

De stat
43%
Independenta
55%
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Funcþia

Alta functie
16%

Redactor-sef
12%
Redactor-sefadjunct
9%

Editor
7%

Secretar de
redactie
8%

Corespondent/
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B. Caracteristici profesionale ºi condiþiile de lucru ale jurnaliºtilor
Valorile prezentate mai jos sunt cele rezultate din chestionarea a 565 de jurnaliºti (nu s-au fãcut ponderãri).
Perioada de culegere a datelor: noiembrie–decembrie 2003.

B1. În activitatea dvs. de jurnalist, cât de des vã confruntaþi cu obstacole de ordin:

Diferenþele pânã la 100% reprezintã non-rãspunsuri

B2. Cât de des vã este ameninþatã independenþa editorialã?
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B3. Credeþi cã în redacþia dvs. se executã materiale la comandã?

B4. În ce mãsurã credeþi cã poate fi justificatã executarea materialelor la comandã în
detrimentul principiilor profesionale?

B5. În ce mãsurã sunteþi familiarizat(ã) cu legislaþia privind activitatea mass-media în Republica Moldova?
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B6. În ce mãsurã sunteþi familiarizat(ã) cu Codul principiilor de eticã profesionalã, adoptat în
1999?

B7. Ce surse de informare preferaþi dvs. mai mult?

B8. Care informaþii sunt prioritare pentru activitatea dvs.: locale sau internaþionale?
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B9. Din ce domeniu?

C1. În ce mãsurã sunteþi familiarizat(ã) cu noul Cod al Muncii?

C2. Aveþi contract de muncã cu patronul/ administraþia organizaþiei?
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C3. În ce mãsurã vã satisfac prevederile contractului de muncã?

C4. Care este salariul dvs. lunar?

C5. Lucraþi suplimentar, în afara locului de muncã de bazã, pentru a vã completa veniturile?
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C6. Care este sursa dvs. principalã de venit?

C7. Remunerarea muncii dvs. vã permite sau nu ...

Diferenþele pânã la 100% reprezintã non-rãspunsuri

C8. Cum apreciaþi condiþiile dvs. de muncã?
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C9. Dispuneþi sau nu de un birou de scris?

C10. Dispuneþi sau nu de un calculator?

C11. În ce scop folosiþi mai mult Internetul?
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C12. Cum consideraþi cã sunteþi echipat din punct de vedere tehnic?

C13. Cum apreciaþi dvs. ºansele unui jurnalist de a se angaja în domeniul presei?

C14. Consideraþi cã ºansele unui jurnalist de a se angaja în domeniul presei depind, în primul
rînd, de ...?
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C15. Cât de des constataþi reacþiile instituþiilor pe care le vizaþi în materialele dvs.?

C16. În urma exerciþiului profesional aþi fost ameninþat(ã)?

C17. În urma exerciþiului profesional aþi fost persecutat(ã)?
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C18. În ce mãsurã credeþi cã sunteþi protejat(ã) împotriva unor persecuþii, ameninþãri sau
presiuni asupra dvs. în urma activitãþii profesionale?

C19. Consideraþi cã în redacþia dvs. existã discriminare pe motive de sex?

C20. Aþi beneficiat vreodatã în ultimii 5 ani de un program de reciclare?
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C21. În ce an aþi beneficiat de un program de reciclare?

C22. Unde ?

C23. Câte zile pe sãptãmânã acordaþi activitãþii profesionale?
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C24. Câte zile pe sãptãmânã acordaþi familiei dvs.?

C25. Ce este mai important în viaþa dvs.: familia sau munca?

C26. Cât de des ... ?
Citiþi ziare

mass-media în Republica Moldova
40

Studiu

iunie 2004

Ascultaþi
radio

Priviþi tv

Citiþi cãrþi
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C27. Cât de mulþumit sunteþi de …?

Diferenþele pânã la 100% reprezintã non-rãspunsuri

C28. Cât de prestigioasã consideraþi cã este profesia de jurnalist în societatea noastrã?
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C29. Dacã ar fi sã vã alegeþi astãzi profesia, aþi alege profesia de jurnalist?

D1. Care este apartenenþa dvs. politicã?
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D2. Consideraþi cã apartenenþa politicã poate fi o piedicã pentru exerciþiul profesional al
jurnalistului?

D3. Acceptaþi sau nu ca jurnalistul sã practice partizanatul politic?
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