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Audiovizualul public

Teleradio-Moldova:
serviciu public în serviciul cui?
În loc de preambul
Răspunsul la întrebarea-titlu nici nu ar trebui
căutat. Pentru alte realităţi şi întrebarea ar ﬁ
alogică. Nu şi pentru realităţile moldoveneşti.
În vara aceasta 100 de mii de copii vor avea ocazia
să-şi petreacă vacanţa în taberele de odihnă. În acest
scop guvernul a alocat 6 milioane de lei. Cam acesta
era conţinutul unei ştiri difuzate masiv acum un an
de Radio Moldova. Am testat impactul ştirii în mediul
studenţilor-ziarişti de la anul III care nu pot ﬁ consideraţi
chiar cei mai nepregătiţi radioascultători. Prima reacţie:
ştirea-i bună, concretă, nepărtinitoare, demonstrează
clar grija pentru odihna copiilor. Ştirea a lovit ţinta. Şiatunci ce să mai vorbim de ascultătorul obişnuit care,
la audierea ştirii, n-are timp să se întrebe dacă 100 de
mii e mult ori puţin, dacă e vorba de toţi copiii din ţară
ori numai de a zecea parte?! Şi nu are cînd să împartă
6 milioane la o sută de mii ca să-şi dea seama cum ar
huzuri ﬁecare copil cu 60 de lei alocaţi pentru o vară. Nare timp şi n-are cum, pentru că vin din urmă alte ştiri,
bunăoară, despre 100 de mii de locuri de muncă create
în patru ani. Şi iarăşi nu are cum ascultătorul să împartă
numărul enorm la 4 ani, la 12 luni, la 600 de primării
şi să aﬂe cîte locuri de muncă, în realitate, creează pe
lună o primărie. Iată cum un lucru de trei parale poate
să pară de milioane. Nici nu e nevoie să -i cînţi cuiva
ditirambi. E suﬁcient să începi relatarea cu: ”Odată cu
trecerea la raioane au început să ﬁe revitalizate unităţile
economice…” Asculţi asemenea mostre de “jurnalism
public” şi te întrebi: autorii scriau în halul ăsta ca să
treacă faimosul concurs de selectare a cadrelor pentru
Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului (IPNA)
compania Teleradio-Moldova sau au trecut concursul ca
să scrie în halul ăsta?
În campania electorală pentru alegerile parlamentare
din 2005 Teleradio-Moldova a intrat în haină nouă de
instituţie naţională publică. Dar, deşi în haină nouă, a
reﬂectat campania ca pe vremuri – cînd era de stat şi
cînd era concomitent şi de stat, şi publică, potrivit unei
prevederi anapoda a actualei Legi a Audiovizualului.

Nimic inexplicabil: ﬁecare face ce ştie şi ce poate. Cine
ştie să ridice o colibă nu va construi un castel. Este
inutil să-i propui, chiar dacă acceptă.
Mostrele despre care am amintit, într-un fel,
caracterizează “independenţa editorială” a IPNA
declarată de lege. Legea-i defectuoasă dacă numai
declară şi nu indică exact cum să ﬁe asigurată respectiva
independenţă. Deşi, ceea ce declară legea poate ﬁ scris
pe steag şi se poate merge cu steagul pînă la capăt,
adică pînă la calitatea de instituţie publică. Dar nu-i
convenabil. Şi drumu-i spinos, şi steagul e greu. Şi apoi,
mai aproape dinţii ca părinţii: publicul e ceva ceţos,
nu-l poţi pipăi, aidoma crizei, puterea, însă, e foarte
concretă şi... te poate pişca. Dureros. Prin urmare, ai
de ales cui să slujeşti. Dar atunci trebuie să recunoşti
sincer acest lucru şi să nu mimezi mari transformări.
Pentru că ajungem la paradoxuri: intrăm în Consiliul
Europei (CE) ca să nu respectăm regulile de joc ale CE;
adoptăm legea IPNA ca să nu facem instituţie publică.
E vreo logică în asemenea acţiuni? Personal, nu mă
încălzeşte în nici un fel că R.Moldova este membră
a CE, şi monitorizată o perioadă mai îndelungată ca
oricare altă ţară-membră. Nu mă încălzeşte în nici un
fel că sîntem primii în CSI care, chipurile, s-au apucat
să facă IPNA, dacă nu avem IPNA…

În loc de conţinut
Compania Teleradio-Moldova a intrat în campania
electorală ﬁind hărţuită şi din interior, şi din exterior.
Hărţuielile din interior au constituit o reacţie ﬁrească la
maniera în care au fost selectate cadrele. În treracăt ﬁe
spus, dacă ar ﬁ descifrată măcar o şedinţă a comisiei de
concurs (să zicem, cea la care au fost desemnaţi editoriicoordonatori la radio şi la care am participat şi eu în
calitate de “expert din afară”) şi publicată (şedinţele
erau înregistrate pe bandă de magnetofon), am avea
un îndrumar perfect despre cum nu trebuie să ﬁe
selectate cadrele. Din exterior, hărţuielile au însemnat
o reacţie la maniera de activitate neschimbată a noii
instituţii, deşi statutul o obliga să lucreze altfel. Toate
monitorizările indicau asupra partizanatului politic al
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IPNA. Situaţia s-a deteriorat într-atît, încît preşedintele
ţării s-a văzut nevoit să facă o adresare către Consiliul
de Observatori (CO) al Companiei în care solicita
redresarea situaţiei…
Formal, Teleradio-Moldova a respectat reglementările
impuse de legislaţia electorală în vigoare. În esenţă,
însă, publicul a avut parte de aceeaşi informaţie
electorală incompletă ca şi în alte alegeri. Nimic nou,
nimic deosebit. Acelaşi ataşament al teleradioziariştilor
de la programele de actualităţi faţă de evenimentul
pseudoimportant. Asociaţia Presei Electronice APEL,
derulînd în perioada ianuarie-iunie 2005 un proiect
de monitorizare a activităţii IPNA în procesul ei
de transformare în instituţie publică, nu a putut
acumula suﬁciente probe care să indice un ataşament
la principiile şi valorile unui serviciu public al
audiovizualului. Pentru a exempliﬁca, ne vom referi la
prezenţa actorilor instituţionalizaţi şi personalizaţi în
ştirile cu tematică neelectorală de la IPNA în perioada
1 februarie - 6 martie 2005, segmentul temporal cel mai
important în campania electorală. Şi la Radio Moldova,
şi la TV Moldova 1 ştirile, în cea mai mare parte, au
mediatizat reprezentanţii guvernării centrale. Astfel,
în top-ul primilor 10 actori instituţionalizaţi la radio
s-au aﬂat: guvernul, MAE, MAI, ministerele sănătăţii,
al apărării, al educaţiei, al justiţiei, al transporturilor,
Parlamentul, Departamentul statistică şi sociologie.
Acestora le-au revenit aproape 80 la sută ca frecvenţă
şi durată din totalul ştirilor neelectorale. De manieră
similară au fost mediatizaţi şi actorii personalizaţi. Cu
o singură excepţie, top-ul celor mai mediatizaţi actori a
cuprins reprezentanţii guvernării centrale. Mai mult de
jumătate din spaţiul acordat lor ca frecvenţă şi durată
i-a revenit preşedintelui ţării. La TV Moldova 1 cei mai
mediatizaţi actori politici – reprezentanţii autorităţii
publice centrale – cuprind peste 65 la sută din ştiri
ca frecvenţă şi durată. Ca şi la Radio Moldova, la TV
Moldova 1 primul în top-ul actorilor personalizaţi este
preşedintele ţării. Mai mult, în perioada de referinţă a
avut o prezenţă de peste două ori mai mare ca frecvenţă
şi durată decît în ianuarie. Iar primii 10 actori din
top au ocupat peste 90 la sută din totalul de apariţii
în cadrul ştirilor neelectorale, chiar, ironia soartei, în
poﬁda adresării preşedintelui către CO de a limita pe
perioada campaniei electorale mediatizarea în ştiri a
reprezentanţilor puterii.
Alt indiciu grăitor este numărul de surse de
documentare pe care le utilizează ziariştii companiei
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la scrierea ştirilor. Nu-i un moft al monitorizatorilor este recunoscuta “regulă a celor două surse”. Pentru mai
multă claritate (iar claritatea, se vede, e necesară), vom
cita din cele 25 de “Repere pentru activitatea instituţiilor
audiovizualului public în Republica Moldova”, elaborate
de OSCE şi Reprezentantul Special al Secretarului
General al Consiliului Europei în Moldova, repere, de
altfel, care înseamnă mură-n gură pentru cei porniţi
sincer să facă audiovizual public. Aşadar, “Noutăţile
trebuie să ﬁe bazate pe surse veriﬁcate. Informaţia
trebuie să ﬁe răspîndită drept fapt real doar dacă ea
este veriﬁcată de două surse independente…”. Asta este
regula. Care-i realitatea? Mai mult de 90 la sută din
totalul ştirilor neelectorale la radio şi la tv sînt bazate
în perioada de referinţă pe o singură sursă. Dacă e să
ne conducem de regulă, apare întrebarea: în peste 90 la
sută din ştiri au fost răspîndite fapte reale?! Dacă mai
amintim că în jur de 90 la sută ştirile neelectorale s-au
referit la evenimente cu caracter neconﬂictual, atunci
putem concluziona că viaţa în ţară este întruchiparea
armoniei. Ce suprapunere exactă şi spectaculoasă pe
realităţile dintr-o ţară dezbinată cum e R.Moldova,
ţara monitorizată de CE incontinuu, ţara cu criză şi
tranziţie fără de sfîrşit, aproape cea mai săracă ţară din
Europa, ţara cu-n milion de cetăţeni împrăştiaţi prin
lume, ţara cu traﬁc de ﬁinţe umane. Nu există droguri,
nu există corupţie. E linişte, pace, idilă. Şi un “cîine de
pază”. Cuminte-cuminte. (Cîinele rău e bun!). Sensibil
la vrerea puterii, care, ca oricare alta din lume şi din
istorie, doreşte să se vorbească de ea ori de bine, ori
deloc. E ciudat că vechii latini spuneau asta despre
morţi.
Şi radio, şi tv pretins publice au organizat cîte 20
de emisiuni cu participarea concurenţilor electorali.
Fiecare partid şi bloc electoral a beneﬁciat de 5 apariţii,
ﬁecare candidat independent – de 4. Există o logică
sănătoasă ca independenţii să apară mai rar în emisie
decît partidele, deşi Codul Electoral prescrie condiţii
egale pentru toţi concurenţii. În sensul acesta legea
necesită modiﬁcare.
În general, toţi concurenţii electorali s-au bucurat
de un tratament echitabil din partea IPNA. Atîta doar
că anunţatele dezbateri electorale, mai ales, la radio,
au fost lipsite aproape cu desăvîrşire de elementul
dezbaterii. La televiziuni, o parte din emisiuni, graţie
altei abordări în organizare şi desfăşurare, elementul
dezbaterii a fost stimulat odată cu schimbarea
moderatorului. Experienţa este interesantă şi merită
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să ﬁe permanentizată. În fond, stabilirea componenţei
ﬁecărei emisiuni, a zilei de participare la emisiune
a concurenţilor electorali, a ordinii în care urmau să
răspundă la întrebările moderatorului au fost motivate
şi credibile. În majoritatea cazurilor comportamentul
moderatorilor a fost corect, iar întrebările - imparţiale.
În majoritatea cazurilor, dar nu în toate. Un exemplu:
la prima etapă de desfăşurare a emisiunilor de
dezbateri, participanţilor le era adresată următoarea
întrebare: “De regulă, în timpul campaniilor electorale
candidaţii fac promisiuni de schimbări în mai bine.
Adesea acestea, însă, sînt detaşate de realitate. Şi, pentru
că dezvoltarea tuturor domeniilor din ţara noastră
depinde de dezvoltarea economică, vă întreb, cu ce idei
utile şi concrete aţi intrat în actualul scrutin? Strategia
de creştere economică şi reducere a sărăciei (SCERS),
aprobată de organismele internaţionale vine cumva în
contradicţie cu programul social-economic al DVS. şi
care este acesta, în linii mari?”. Întrebarea face parte din
şirul de mostre, pentru care nici de monitorizare nu e
nevoie ca să ﬁe “pescuite”. Se văd cu ochiul neînarmat.
“Tradusă”, întrebarea ar ﬁ: “Promisiunile actualului
partid de guvernămînt nu au fost deşarte, pentru că el a
elaborat SCERS, aprobată chiar şi de străini. Ce-aţi mai
avea de adăugat în programul vostru social-economic,
dacă programul există deja – SCERS. Aveţi ceva împotriva
lui? Dacă aveţi, atunci sînteţi şi împotriva organismelor
internaţionale. Mai mult decît SCERS nu aveţi ce spune.
Dar SCERS, se ştie a cui e”. Nu analizăm modul în care-i
formulată întrebarea. Ne ocupăm doar de “traducere”. Şi,
bineînţeles că reprezentantul partidului de guvernămînt,
în emisiunea de la Radio Moldova, va răspunde că nu
poate veni în contradicţie programul social-economic
din platforma electorală cu SCERS, din moment ce chiar
formaţiunea pe care o reprezintă a elaborat SCERS. Dar
oare nu-i era clar radioascultătorului răspunsul?! Şi
dacă-i era clar, de ce să-i spui ce ştie deja?! Nu-i vorbă,
este important să aﬂăm cine şi cu ce program socialeconomic a “intrat în actualul scrutin”, dar întrebarea
poate şi trebuie formulată nepărtinitor, bunăoară: ”Cum
şi-n cît timp aveţi de gînd să reduceţi sărăcia? Şi cu cît
s-o reduceţi?”. Ca alegător, anume asta mă interesează,
pentru că SCERS încă nu înseamnă lipsa sărăciei. E
doar strategie. Iar eu vreau să votez pentru acela care
mă convinge că-i posibil în 4, ori în 8 ani să scăpăm de
sărăcie. Dar n-am aﬂat din faza amintită nimic din ceea
ce mă interesa. Şi încă ceva: întrebarea respectivă (şi nu
numai) a fost adresată de moderatori şi la radio, şi la tv.
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De ce oare? A fost adresată şi participanţilor la prima
dezbatere, şi celor de la următoarea… Reiese că a fost
încălcat principiul echităţii, pentru că participanţii la
dezbateri, cu excepţia celor de la prima emisiune, puteau
veni cu “tema pregătită” acasă. Pentru a exclude acest
lucru, puteau ﬁ, pur şi simplu, formulate noi întrebări.
Sau putea ﬁ organizată emisiunea astfel încît ﬁecare
participant să-şi extragă întrebarea ca la loterie, în
momentul în care îi venea rîndul să răspundă. Ar mai
ﬁ de remarcat şi alte “stîngăcii”, făcute cu bună ştiinţă
ori inconştient, dar contează concluzia: organizarea şi
desfăşurarea dezbaterilor electorale solicită măiestrie,
profesionalism, onestitate. Şi mare grijă pentru
beneﬁciarii informaţiei – contribuabilii IPNA. Ca
dezbaterile să nu lase loc diverselor întrebări. Nici în
timpul emisiunii, nici după.
Un seminar organizat la Chişinău, pe 8-9 februarie
2005, în cooperare cu Biroul de Informare al Consiliului
Europei din Moldova, cu genericul “Mass-media şi
alegerile” constata că timpii de antenă ﬁxaţi pentru
dezbateri sunt insuﬁcienţi pentru o informare adecvată
a electoratului; că noţiunea de “ştire electorală” nu e
clar deﬁnită în cadrul de reglementări; că mai multe
instituţii mass-media îşi permit partizanat politic
în favoarea puterii actuale şi că deosebit de grav este
partizanatul din partea Teleradio-Moldova, care prin
însăşi misiunea sa de serviciu public al audiovizualui cu
acoperire naţională trebuie să păstreze imparţialitatea şi
echidistanţa; că, în plină campanie electorală, s-a creat
o situaţie de deﬁcit informaţional privind concurenţii
în alegeri, situaţie la care a contribuit refuzul unui
număr de posturi de radio şi tv de a reﬂecta alegerile
ş.a. Seminarul, cu prezenţa unor experţi ai Consiliului
Europei, a elaborat şi recomandări, în primul rînd,
pentru Comisia Electorală Centrală (CEC) şi Consiliul
Coordonator al Audiovizualului (CCA), ca instituţii
abilitate care să adopte reglementări pentru mass-media
în alegeri. Aici vom remarca insistenţa cu care CCA a
stabilit un plafon exact de timp săptămînal destinat
dezbaterilor electorale. Societatea civilă a indicat clar
şi la şedinţa CCA, şi la şedinţele CEC asupra necesităţii
de a permite instituţiilor audiovizualului să organizeze
dezbateri electorale aşa cum consideră necesar.
Prevederea cu plafonarea a încurcat iţele în asemenea
măsură, încît, cu cîteva zile pînă la data alegerilor, acelaşi
CCA şi aceeaşi CEC au trebuit să modiﬁce plafonarea,
periclitînd activitatea normală a radiodifuzorilor şi, de
fapt, dînd ordin să ﬁe porcul îngrăşat în ajun.Straniu,dar
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în ﬁrea lucrurilor pentru R. Moldova, nimeni n-a purtat
responsabilitate pentru asemenea paşi defectuoşi. Cît
priveşte refuzul unor instituţii ale audiovizualului de a
reﬂecta campania electorală – e opţiunea lor şi legea-i
de partea lor. Altceva e că legea-i imperfectă, pentru
că radiodifuzorii privaţi utilizează frecvenţe de radio şi
canale tv – patrimoniu naţional, iar alegerile reprezintă
o temă de interes social major. Deja sînt două motive
din care legislaţia ar trebui modiﬁcată în acest sens.
O recomandare a seminarului respectiv, vizînd
deﬁnirea exactă a noţiunii de “ştire electorală”, indica:
în timpul alegerilor toate ştirile referitoare la guvern
trebuie privite ca informaţie electorală. Acest tip de
informaţie trebuie reechilibrat cu cel puţin două
comentarii/opinii din partea opoziţiei. Recomandările
nu sînt obligatorii, dar ele reies în totalitate din
principiile CE în materie de reﬂectare a alegerilor.
Despre modul în care au fost reechilibrate ştirile de la
Teleradio-Moldova referitoare la guvern în campania
electorală am vorbit mai sus. Comentariile sînt de
prisos.
Campania electorală pentru alegeri parlamentare
a fost un examen pentru IPNA. Unul de rutină. Nu
mai mult. Examenul a fost susţinut. Dar nu au urmat
aplauzele. Pentru că IPNA nu s-a îngrijit de beneﬁciarul
produsului său. Modul în care a acţionat IPNA în
campania electorală, dar şi pînă la ea, şi după ea, nu
lasă să se întrevadă convingerea că, funcţionînd din
bani publici, trebuie să servească publicul şi să accepte
controlul public ca pe ceva ﬁresc şi inerent.

În loc de încheiere
Reacţia conducerii IPNA la rezultatele oricărei
monitorizări din partea societăţii civile a fost una ostilă
şi chiar ofensatoare pentru monitorizatori. Lucru absolut
inexplicabil, dacă acceptăm adevărul că monitorizarea
este o modalitate din cele multe existente de control
public asupra instituţiei publice. Să ne amintim cum la
întrebarea unui ziarist privind rezultatele monitorizării,
reprezentantul conducerii IPNA răspundea că ele sînt
irelevante, pentru că aparţin unei maﬁi a ONG-urilor.
Să intrăm în zona absurdului şi să acceptăm această
opinie. Dar apar nişte întrebări. Prima: dacă rezultatele
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monitorizării ONG-urilor coincid sută la sută cu
obiecţiile conţinute-n adresarea preşedintelui către
CO la ﬁnele anului trecut, ar însemna oare că autorul
adresării este agent secret al respectivelor ONG-uri?
A doua: de ce reacţia IPNA faţă de monitorizări este
total diferită de cea faţă de adresarea preşedintelui, dacă
şi autorii monitorizării, şi preşedintele spun lucruri
identice, referindu-se la calitatea produsului IPNA?
De ce dacă societatea civilă spune lucrurilor pe nume
înseamnă, în mod obligator, că este incompetentă, iar
dacă procedează astfel preşedintele, IPNA este săracă
şi îi trebuie un secol ca să lucreze bine? A treia: ONGurile “incompetente” nu cumva fac şi ele parte din
public? Şi oare IPNA nu trebuie să servească publicul,
adică şi ONG-urile? Sau poate publicul trebuie divizat
în rău şi bun, al nostru şi al vostru, în alb şi negru?
În care grădină, totuşi, înﬂoreşte incompetenţa? În
acest context, considerăm periculoasă “băgarea pe gît”
opiniei publice a ideii-îndreptăţire că transformarea
companiei într-o instituţie publică necesită timp
îndelungat, că trebuie să „se coacă” şi societatea ca să
dorească IPNA. Fals! În primul rînd, societatea n-a
cerut violenţă şi sînge la ecran. Dar ele au apărut. Cu
vîrf şi îndesat. Iar societatea le-a înghiţit şi continuă să
le înghită cuminte. În rîndul al doilea, deja un singur pas
– neacceptarea ştirilor scrise dintr-o singură sursă de
documentare ar ﬁ deja un pas enorm în îmbunătăţirea
calităţii produsului mediatic. Este adevărat că, mai ales
la televiziune asta costă. Dar există soluţii. Una ar ﬁ
“mai bine mai puţin, dar mai bine”. Alta - a doua sursă
să ﬁe contactată telefonic, la urma urmei, nu neapărat
de ﬁecare dată să apară în cadru. Şi apoi, dacă accepţi să
ediﬁci un serviciu public de radio şi tv, ediﬁcă-l! E ridicol
să crezi că cineva acceptă o funcţie cu scopul de a găsi
justiﬁcări de neonorare a prescripţiilor ﬁşei de post. E
la fel de ridicolă şi situaţia cînd cineva, avînd misiunea
clară să transforme o companie de stat într-un serviciu
public, vînează, de fapt, “vrăjitoare” printre forţe politice
şi prin coridoarele primăriei capitalei. E ridicol pînă la
tragism pentru că, în fond, atare reacţii la vocea societăţii
civile echivalează cu respingerea ideii de a coopera cu
societatea civilă întru atingerea mai grabnică a aceloraşi
obiective. Dacă vectorul european e unul şi dacă e ales
sincer, căile spre Europa nu pot ﬁ paralele.

Ion BUNDUCHI,
director executiv APEL
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Presa în alegeri

Alegerile, ca un examen...
Alegerile parlamentare din 6 martie 2005 au fost un
examen serios nu numai pentru partidele politice
moldoveneşti şi pentru instituţiile democratice
ale statului, dar şi pentru mass-media autohtone,
cărora li s-a oferit şansa de a face dovada propriei
maturităţi şi a profesionalismului în reﬂectarea
campaniei electorale. Au susţinut sau nu massmedia acest examen?
Monitorizarea comportamentului a 34 instituţii
media, inclusiv 10 ziare, 12 posturi de radio şi 12
posturi de televiziune în perioada 6 ianuarie – 6 mai
2005 (campania electorală parlamentară, perioada
postelectorală, precum şi reﬂectarea campaniei de
alegere a noului preşedinte de către Parlament)
sugerează un răspuns mai mult negativ decât pozitiv
la această întrebare. Or, unele mijloace de informare în
masă au cedat, din considerente politice sau din interes
economic, presiunii politicienilor şi s-au antrenat în
lupta partidelor pentru putere, situându-se de o parte
sau alta a „baricadei”. Astfel, ele şi-au pierdut (cel puţin
pentru perioada campaniei electorale) calitatea de
formator independent al opiniei publice în favoarea
calităţii de portavoce a unui partid politic sau bloc
electoral anume. Au existat însă şi câteva exemple de
reﬂectare echilibrată şi non-partizană a campaniei
electorale, ceea ce inspiră o anumită doză de optimism
privind viitorul presei din R.Moldova.
Presa scrisă monitorizată a fost activă în informarea
alegătorilor despre procesul electoral şi a oferit suﬁcient
spaţiu de ziar acestei teme (mai puţin, publicaţia
Komsomolskaia pravda v Moldove, care s-a preocupat
de subiectul alegerilor parlamentare tangenţial). Ştirile
electorale au fost, în general, echilibrate, ceea ce nu
se poate spune şi despre comentariile sau articolele
de opinie publicate în această perioadă. În funcţie de
simpatiile politice, unele ziare au aplicat principiul
selectării ştirilor, publicându-le doar pe cele favorabile
concurentului electoral preferat şi/sau defavorabile
oponenţilor acestuia. În plus, au fost omise cu bună
ştiinţă ştirile defavorabile partidului preferat. Acest
lucru se referă, în primul rând, la ziarele publice Moldova
Suverană, Nezavisimaia Moldova şi Vesti Gagauzii care
au oferit un exemplu de angajament politic total faţă
de partidul de guvernământ. În poﬁda obligaţiei de a

prezenta tot spectrul de opinii din societate, pe care o
aveau prin calitatea lor de publicaţii ﬁnanţate într-un fel
sau altul din bugetul public, aceste ziare s-au comportat
ca un agent electoral al Partidului Comuniştilor, iar
conţinutul lor editorial nu s-a deosebit foarte mult de
conţinutul organului de presă al PCRM. De cele mai
multe ori, în paginile acestor ziare nu s-a făcut o distincţie
clară între prezentarea în ştirile sau comentariile politice
a persoanelor cu funcţii oﬁciale în structurile statului şi
a funcţiilor de partid ale aceloraşi persoane. Pe toată
durata campaniei electorale, de altfel, ca şi înainte de
această perioadă, ziarele publice au abundat în articole
laudative la tema realizărilor (reale sau imaginare) ale
PCRM în primii patru ani de guvernare, în timp ce
partidele de opoziţie au apărut doar în context negativ,
deseori în articole tendenţioase, bazate pe speculaţii
şi atacuri la persoană. Astfel, prin comportamentul
lor, ziarele publice au încălcat standardele acceptate
pe plan internaţional privind operarea mass-media în
alegeri, inclusiv dreptul partidelor politice de a avea
acces la mass-media publice pe parcursul campaniilor
electorale şi dreptul de a replica în cadrul presei publice
la relatarea eronată sau reprezentarea greşită. În calitate
de surse de informaţie, în ziarele publice au ﬁgurat, cel
mai des, reprezentanţi ai PCRM, oﬁciali din structuri
guvernamentale şi de la Comisia Electorală Centrală.
În unele cazuri, au fost citaţi şi experţi naţionali sau
internaţionali, dar acest lucru s-a făcut doar atunci
când estimările acestora au fost favorabile partidului
de guvernământ sau neutre.
Pe toată durata campaniei electorale, ziarele private
Timpul de dimineaţă şi Săptămîna au prezentat în context
pozitiv alţi concurenţi electorali decât PCRM (în special,
Blocul Electoral „Moldova Democrată”), iar ziarul
Moldavskie Vedomosti – Partidul Ţărănesc CreştinDemocrat. Chiar dacă PCRM a fost prezentat în massmedia private supuse monitorizării mai mult în context
negativ, mesajul editorial al ziarelor private, anticomunist
în esenţă, totuşi nu a fost atât de categoric, lăsând loc şi
pentru alte opinii. De asemenea, ziarele private au avut
mult mai multe surse de informaţii care au prezentat
puncte de vedere diferite, uneori contradictorii.
Un exemplu de prezentare echidistantă a informaţiei
cu caracter electoral a oferit săptămânalul de limbă
rusă din oraşul Bălţi SP. Articolele publicate de acest
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ziar au fost, de cele mai multe ori, neutre, informaţia
ﬁind prezentată echilibrat şi non-partizan. Ştirile
au avut mai multe surse de informaţie, din diferite
„tabere politice”. De asemenea, SP s-a preocupat cel
mai mult şi mai consecvent de educaţia electorală a
alegătorilor, publicând atât articole despre modul
în care aceştia îşi pot exercita dreptul constituţional
la vot, cât şi prezentări (analize comparative) ale
ofertelor electorale ale partidelor şi blocurilor politice,
antrenate în cursa pentru mandatele de parlamentar,
fără a susţine la modul direct nici un concurent. Un
număr relativ mare de articole de educaţie electorală
a cititorilor au publicat ziarele Timpul de dimineaţă,
Unghiul, Moldavsckie Vedomosti. Ziarele publice
Moldova Suverană, Nezavisimaia Moldova, Vesti
Gaguzii şi Farul Nistrean s-au preocupat de educaţia
electorală a cititorilor foarte puţin.
Ziarele publice au prezentat victoria Partidului
Comuniştilor în alegeri pe un ton jubilator, ca şi
realegerea în funcţia de Preşedintele al R. Moldova a lui
Vladimir Voronin, asigurată prin coalizarea partidului
de guvernământ cu unele forţe politice din opoziţie.
Mass-media care nu au susţinut PCRM în alegeri au
pus accentul, în special, pe prestaţia mai proastă a
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comuniştilor faţă de alegerile parlamentare precedente,
comentând rezultatele mai mult din perspectiva
oportunităţii organizării unor alegeri repetate.
Comportamentul postelectoral al partidelor
politice a fost comentat în presă la fel de diferit. Ziarele
publice au continuat să susţină fără rezerve partidul de
guvernământ şi au prezentat într-o lumină favorabilă
partidele de opoziţie care au votat pentru realegerea
lui V. Voronin în funcţia de preşedinte, pe când ziarele
private i-au criticat dur pe liderii Partudului Popular
Creştin-Democrat, Partidului Social-Liberal şi ai
Partidului Democrat care au pactizat cu PCRM.
Concluzia privind comportamentul mass-media
în campania electorală parlamentară din 2005 ar ﬁ că
presa de stat (publică) a fost totalmente părtinitoare
şi partizană în favoarea Partidului Comuniştilor. Cât
despre ziarele private, multe din ele au promovat
partidele de opoziţie, ﬁind la fel de părtinitoare ca şi
presa publică. Însă unele ziare private şi-au menţinut
independenţa editorială şi caracterul echilibrat al
mesajului jurnalistic, în poﬁda presiunii partidelor şi
a propriilor simpatii politice. Aceste ziare reprezintă,
din punctul meu de vedere, modelul spre care ar trebui
să mergem.

Petru MACOVEI
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Presa locală:

viaţa ziarului şi condiţiile pieţei
După aproape un deceniu de funcţionare în condiţii practic de nonconcurenţă, publicaţiile independente
locale au trebuit să constate reapariţia pe piaţa mediatică a unui vecin înstărit, dotat bine de la stat ziarele consiliilor raionale, resuscitate dintr-un reﬂex mai vechi, de tip bolşevic, al actualei guvernări,
unul de dominaţie şi control politic în teritoriu, inclusiv prin intermediul mijloacelor de informare.
Ziarele independente s-au văzut nevoite să intre în competiţia pentru audienţă, accesul la informaţia
emisă de oﬁcialităţile locale, publicitate etc., în condiţii din start inegale, cu un concurent pentru care nu
există reguli de joc şi care nu este terorizat de probleme existenţiale – acestea ﬁind rezolvate prin simplu
regulament oﬁcial, cu ﬁnanţare din banii contribuabililor.
Din răspunsurile anchetei de mai jos, ne-am propus să vedem mai îndeaproape cum funcţionează în
prezent ziarele independente din regiuni, pînă la eventualele schimbări ce ar ﬁ normal să se producă
în acest sector al presei – privatizarea tuturor publicaţiilor locale, o propunere ce vine din partea
Asociaţiei Presei Independente – şi care ar lichida o stare de fapt ce favorizează ziarele oﬁciale locale.
Asta în cazul în care autorităţile nu vor proceda la un gest corect, ﬁresc şi consecvent de promisă
democratizare, inclusiv în domeniul mass-media – desﬁinţarea publicaţiilor de stat (a tuturor, şi nu
doar a celor guvernamentale).
1. Pe ce direcţii a evoluat (sau involuat) piaţa ziarelor
locale odată cu reapariţia gazetelor raionale, editate
cu sprijinul administraţiei publice locale?
2. Este de natură să revizuiască opţiunile editoriale
ale publicaţiilor independente locale concurenţa
neloială impusă de gazetele raionale?
3. Condiţionează în vreun fel climatul pieţei mediatice din ultima vreme cifra tirajului publicaţiei
dvs., audienţa? Se diminuează venitul de pe urma
publicităţii în noile condiţii?

4. Vi se întîmplă să recurgeti în practica dvs.
gazetărească la tactici editoriale de menţinere a tirajului ? Există riscul să acţionaţi, în asemenea cazuri,
şi în detrimentul principiilor unui jurnalism corect ?
5. Ce alte probleme speciﬁce de subzistenţă jurnalistică
sau impuse din afara acesteia ar periclita
funcţionarea normală a publicaţiei dvs.?
6. Sînteţi un optimist sau un pesimist vizavi de viitorul
publicaţiilor independente locale în contextul politic
actual?

Tudor IAŞCENCO, directorul ziarului Cuvântul
1. Conform planului nostru de afaceri, în 2005
tirajul Cuvântul-ui trebuia să ﬁe de 4500-4800 ex. Şi
suntem aproape siguri că, dacă nu urma antireforma
teritorial-administrativă, acest obiectiv era atins.
Revenirea la raioane a afectat procesul de dezvoltare a
publicaţiilor regionale. În primul rând, la conducerea
Centrelor raionale ale Î.S “Poşta Moldovei” au fost
promovaţi oameni ai PCRM care, împreună cu
primarii, veniţi la putere cu susţinerea comuniştilor, fac
tot posibilul pentru promovarea publicaţiilor centrale
şi locale ce susţin partidul de guvernământ.
În al doilea rând, aproape în toate raioanele au fost
revitalizate ziarele consiliilor raionale care se vând la
un preţ mult mai mic decât cele private, deoarece sunt

dotate masiv din buget. Ziarul Farul Nistrean, editat
de consiliile raionale Rezina şi Şoldăneşti, a primit în
semestrul doi al anului 2004 o dotaţie de peste 160 mii lei.
(Pentru comparaţie: cheltuielile totale ale săptămânalului
Cuvântul pentru a. 2004 au constituit 305 mii lei). Toate
primăriile, instituţiile de stat, oﬁciile poştale au sarcini
concrete câte numere de “FN” să aboneze. Acestea,
conform unui graﬁc controlat de preşedinţii raioanelor,
asigură redacţia cu mijloace de transport. Ziarul este
vândut la un preţ aproape de două ori mai mic decât cel
al “C”-ui. Primăriile, instituţiile de stat sunt obligate să
dea anume la “F.N.” toată publicitatea.
Pe de altă parte, Centrele de poştă găsesc fel de fel
de motive de a periclita difuzarea ziarelor neangajate.
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În toamna 2003 Centrul de poştă Rezina a început
abonarea “C” cu o lună mai târziu pe motiv că acesta
“nu a fost inclus în Catalogul republican”, deşi nu era
o condiţie obligatorie şi necesară. În cadrul săptămânii
Libertăţii presei, ediţia 2005, acesta ne-a mai făcut
o surpriză, impunîndu-ne o anexă la contractul de
difuzare şi vânzare liberă a ziarului, care prevedea
majorarea acestora cu 30 şi, respectiv, 100 de procente.
În aceste condiţii, în unele localităţi, datorită
primarilor şi şeﬁlor oﬁciilor poştale, tirajul“C” în 20042005 în oarecare măsură s-a redus, în alte localităţi,
unde inﬂuenţa PCRM este mai moderată, dimpotrivă,
a crescut. Astfel, obiectivul de 4800 nu a fost atins,
rămânând la tradiţionalul tiraj de 3800-4000 ex.
2. Până în 2003, timp de patru ani, echipa
noastră a editat, cu titlu de supliment al Cuvântul-ui,
“Monitorul oﬁcial al primăriei Rezina”. Conlucram
activ cu autorităţile judeţene, deşi Consiliul judeţean
Orhei avea şi publicaţia sa Plaiul Orheian. Din 2003 am
renunţat la orice forme de conlucrare cu autorităţile
şi formaţiunile politice. Admitem doar publicarea
textelor acestora cu titlu de publicitate şi dacă
conţiunutul lor nu vine în contradicţie cu legislaţia
şi nu afectează imaginea ziarului. Potrivit conducerii
raionului Rezina, necesitatea editării unui organ de
presă al Conslilului raional (care, de fapt, lucrează
doar pentru fracţiunea PCRM) “este dictată de faptul
că noi nu avem nici o inﬂuenţă asupra lui Iaşcenco şi
ziarului Cuvântul.”
În poﬁda tuturor diﬁcultăţilor, noi nu ne vom
conforma. Concurenţa dură cu presa de stat şi de
partid ne obligă să căutăm noi şi noi soluţii pentru a
ne menţine afacerea.
3. Referitor la tiraj - am răspuns mai sus. Trebuie
să adaug doar că preţul de vânzare al ziarului rămâne
constant timp de patru ani. 90-93 procente din tiraj îl
vindem prin abonare, restul – liber. De la 1 mai 2005
am reziliat contractul cu Centrul de Poştă Rezina în ce
priveşte vânzarea liberă a ziarului deoarece nu puteam
accepta dublarea tarifului pentru serviciul dat. Acum
căutăm noi variante de vânzare liberă a săptâmânalului.
Oricum, potrivit studiului cu privire la audienţa massmedia în R. Moldova, efectuat anual sub egida CIJ, în
ultimii trei ani Cuvântul rămâne constant pe poziţiile
8-9 printre săptămânalele din republică; veniturile de
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la vânzarea ziarului şi publicitate, care, de fapt, sunt
singurele surse de existenţă ale publicaţiei, din an în
an cresc.
4. În condiţiile R.Moldova, mai ales ţinând
cont de faptul că noi am început editarea unor ziare
neangajate faţă de stat şi formaţiunile politice pe loc
gol, fără a ﬁ înarmaţi cu experienţa şi cunoştinţele
necesare, desigur, pentru a supravieţui, am recurs la
diferite tactici. De exemplu, “C”, ca şi alte ziare membre
ale API, se difuzează la unele întreprinderi în baza
unor contracte colective. Lucrul acesta, într-un fel,
inﬂuenţează relaţiile dintre redacţie şi întreprinderile
date, deşi nu întotdeauna. La SA “Ciment”, spre
exemplu, “C” este abonat de circa 300 de cititori. Dar
“C” monitorizează în permanenţă activitatea acesteia
în ce priveşte respectarea legislaţiei ecologice şi
sanitare, protecţia muncii etc.
5. Presa locală se confruntă cu o lipsă acută
de cadre. În ultimii 20 de ani din raioanele Rezina,
Şoldăneşti au plecat la facultatea de jurnalism câteva
zeci de persoane. Nu s-a întors nici una. O bună parte
din cadrele vechi nu se pot debarasa de mentalitatea
de slugă. Pe de altă parte, populaţia noastră nu mai
vrea să citească. Conform unui sondaj organizat în 10
şcoli medii şi gimnazii din raioanele Rezina-Şoldăneşti
peste 80 la sută din pedagogi nu abonează nici un ziar.
Printre cititorii de la sate prevalează pensionarii, dar, în
raport cu totalul populaţiei, numărul cititorilor rămâne
foarte modest. Cauzele unei atare situaţii sunt diferite.
Principala, cred eu, este calitatea nesatisfăcătoare a
ziarelor. Presa de stat şi de partid au ruinat încrederea
cititorului în veridicitatea şi obiectivitatea massmedia în ansamblu. Pe de altă parte, un ziar cu puţini
cititori nu poate avea destulă publicitate. În prezent,
relaţiile dintre presa scrisă şi cititori sunt mult mai
complicate decît acum 10-15 ani. Salvarea, cred eu,
rezidă în deetatizarea mass-media.
6. Oricum, vitorul aparţine mass-media
independente. Actualul regim nu cred că va favoriza
procesul deetatizării. Mai curînd, ne putem aştepta
la nişte acţiuni de mimare a reformării mass-media,
care ar complica şi mai mult situaţia. Mai ales că o
mare parte din jurnaliştii noştri şi din Chişinău, şi din
provincie preferă rolul de slugă celui de reprezentant
şi promotor al puterii a patra.
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Slava PERUNOV, directorul publicaţiei Spros i predlojenie, Bălţi
1. Cu regret, nu putem vorbi, în cazul oraşului
nostru, despre o direcţie anume pe care ar ﬁ evoluat
presa locală. La Bălţi ziarul consiliului municipal se
edita şi anterior, această publicaţie nu afectează în
nici un fel popularitatea „SP”, deşi există o oarecare
concurenţă din partea acesui ziar.
Ştiu însă, din mărturiile redactorilor gazetelor
locale, că revenirea la tradiţia editării ziarelor raionale
a afectat simţitor publicaţiile independente locale.
2. Cred că orice concurenţă poate ﬁ şi beneﬁcă, ea îţi
stimulează gîndirea creatoare şi te face să-ţi organizezi
cît mai optim business-ul gazetăresc. De aceea, ziarele
puterii sînt, într-un fel, o provocare pentru redacţiile
publicaţiilor independente, determinîndu-le să ﬁe mai
curajoase şi mai incisive, nu doar să-l informeze şi să-l
instruiască pe cititor, ci să-l distreze chiar, capitol la care
presa locală nu a prea înregistrat sucese pînă acum.
Sigur că existenţa presei de stat este un fapt nedrept
prin sine însuşi, şi este necesar să cerem închiderea sau
privatizarea mijloacelor de informare editate din banii
bugetului de stat, însă redacţiile independente trebuie
să facă abstracţie de publicaţiile de acest gen şi să
editeze ziare bune şi interesante. Altfel spus, politica
editorială poate ﬁ revizuită în urma concurenţei
neloiale, dar numai sub aspect pozitiv.
3. Climatul pieţei mediatice din ultima vreme nu a
condiţionat tirajul sau audienţa ziarului nostru, întrucît
avem cititori diferiţi. Altceva e că, odată cu venirea la
putere a comuniştilor, s-a redus substanţial volumul
informaţiei emise de primărie sau de alte structuri de
stat. „SP” este boicotată tacit şi în sensul ăsta ziarul
consiliului municipal „Golos Bălţi” nu concurează
cu noi, întrucît ei sînt primii şi singurii beneﬁciari ai
informaţiei oﬁciale.
4. Nu ştiu despre ce fel de tactici ar putea ﬁ vorba.
Pot aﬁrma cu certitudine că tirajul este menţinut doar
de către cititori, alte tactici nu cunosc.

5. Una din problemele care împiedică funcţionarea
normală a publicaţiei noastre este legislaţia ﬁscală
incorectă, ﬁindcă sîntem nevoiţi să achităm 5% din
venitul pentru publicitate în haznaua orăşenească, deşi
plătim TVA pentru publicitate şi celelalte impozite
ﬁscale. Ştiu că la Chişinău a fost abrogată această
lege, acţiune pe care au revendicat-o toate publicaţiile
locale, la noi însă nu are cine să lupte pentru acest
lucru. Ziarul Makler plăteşte impozitele la Chişinău,
Accent provincial - la Glodeni, Golos Bălţi este un ziar
municipal, şi-atunci rămînem noi singuri, iar un singur
ziar, mai ales unul care nu este agreat, nu are şanse
să ﬁe ascultat. Am vrea să consultăm nişte experţi în
domeniu şi să ni se acorde un ajutor pentru a obţine
anularea acestui impozit.
Ca şi toate publicaţiile din R.M., avem probleme
de ordin ﬁnanciar, condiţionate, mai ales, de cauzele
menţionate, suferă calitatea tiparului, se scumpeşte în
permanenţă hîrtia şi alte consumabile. Nu avem un
sediu propriu, e şi acesta un aspect care ne afectează.
Ducem lipsă de cadre jurnalistice şi de administrare
caliﬁcate – să găseşti persoane iniţiate în materie de
promo, specialişti în marketing, economişti e aproape
cu neputinţă, de aceea sîntem nevoiţi să le deprindem
singuri pe toate.
6. În general, sînt optimist din ﬁre, şi, cu referinţă
la perspectivele presei locale, de asemenea. Cu
atît mai mult cu cît acum, după închiderea ziarelor
guvernamentale Независимая Молдова şi Moldova
Suverană, există mai multe motive pentru optimism.
Cred că acest proces este ireversibil şi publicaţiile
raionale de stat vor ﬁ şi ele închise, pentru că nuşi au locul într-o societate democratică. Iar dacă în
R.Moldova vor veni investitorii străini, care vor dori
să investească în presă, mass-media de la noi vor avea
perspective mai luminoase.

Victor COBĂSNEANU, redactor-şef, Observatorul de Nord, Soroca
1. E de menţionat faptul că fostele ziare locale
ale puterii au fost redeschise nu în toate raioanele,
ci numai acolo unde partidul de guvernământ are
cei mai mulţi deputaţi. În linii mari, aceste ziare
sunt editate nu de profesionişti, dar de persoane

apropiate, în special ideologic, celor aﬂaţi la putere
(acest exemplu nu este valabil şi pentru Soroca, or,
ziarul Realitatea al Consiliului raional este făcut de
persoane cu stagiu în jurnalism. Reanimarea acestui
ziar nu a însemnat apariţia unui concurent destoinic,
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ci apariţia unui ziar gata să răspundă solicitărilor
venite de la organele puterii. De exemplu, la una din
şedinţele CR doamna Elena Bodnarenco, pe atunci
prim-secretar al CR al PCRM, în prezent deputat
în Parlamentul RM a spus, la Congresul PCRM că
“noi am depus eforturi pentru a redeschide ziarul
Realitatea”. Ulterior, mai mulţi membri ai PCRM,
inclusiv unii din conducerea de vârf a raionului
au făcut agitaţia în perioada de abonare, în folosul
ziarului Realitatea şi în detrimentul Observatorului
de Nord. Ca să nu mai vorbim de sprijinul materialﬁnanciar de care această publicaţie beneﬁciază fără
nici o problemă.
2. Concurenţa neloială nu poate schimba în nici
un fel orientarea şi politica ziarului, or, “nu mor caii
atunci când vor câinii”. Ziarul nostru a fost, este şi va
ﬁ devotat principiilor democratice şi transparenţei
totale. Nu ne putem permite doar un singur lucru –
critica şi bârfa nejustiﬁcată la adresa unor persoane
ﬁzice sau juridice. Încercările unora de a ne pune
“căuşul” au eşuat, iar faptul că în cei opt ani de
activitate ziarul nu a pierdut nici un proces judiciar
vorbeşte de la sine. Cu părere de rău, unele ziare
pretinse independente n-au ţinut piept presiunilor
organelor puterii sau de bună voie şi-au vândut
libertatea şi independenţa. E-adevărat că au făcut
acest lucru voalat, iar alţii o fac şi în prezent. Despre
existenţa acestui fenomen vorbeşte şi faptul că unele
ziare au fost excluse din rîndul membrilor Asociaţiei
Presei Independente.
3. Pe parcursul anilor tirajul ziarului nostru
a crescut de la 200 exemplare până la peste 8000
exemplare. Actualmente tirajul ziarului este de circa
7000, iar micşorarea tirajului este legată de antireforma teritorial-administrativă. Cu toate acestea,
ziarul şi-a păstrat un număr de cititori în raioanele
vecine Drochia, Floreşti şi Donduşeni, precum şi în
oraşul Bălţi. Tirajul ziarului ar putea fi şi mai mare,

dacă salariile şi pensiile cetăţenilor ar fi mai mari…
Cît despre publicitate, se cuvine să accentuăm faptul
că OdN este foarte solicitat de persoanele fizice nu
numai din raionul nostru, dar şi din alte raioane
ale republicii (Chişinău, Bălţi, Cimişlia, Floreşti,
Drochia…).
4. În campaniile de abonare nu folosim metode
neortodoxe pentru a atrage cititorii. Tactica noastră a
fost şi este calitatea ziarului şi stima faţă de cititor. S-a
format deja un cerc de cititori care nu mai au nevoie
de agitaţie. Astăzi putem aﬁrma că în primii cinci ani
redacţia a muncit ca să-şi facă un nume, iar în prezent
deja numele “lucrează” pentru redacţie. De un real
folos ne sunt suplimentele editate de API, îndeosebi
bilunarul Fermierul. O noutate a campaniilor de
abonare ar ﬁ şi faptul că circa 20-30 la sută din abonaţi
se achită cu producţie agricolă şi nu cu bani.
5. Cea mai mare problemă cu care se confruntă
astăzi un ziar este pasivitatea oamenilor, în special a
intelectualităţii. Urmează lipsa de cadre, absolvenţii
facultăţii de jurnalistică, în majoritatea lor, nu pot
face faţă cerinţelor zilei de azi, iar cei mai buni preferă
oraşele mari, în defavoarea provinciei. Din şirul de
probleme aş mai numi sărăcia populaţiei, exodul ei
peste hotare şi concurenţa neloială a ziarelor aﬁliate
puterii.
6. În contextul politic actual nu prea rămâne loc
pentru optimism şi ar ﬁ normal să răspundem că“viaţa
ne va arăta”. Dacă ziarele locale, aﬁliate puterii vor
urma exemplul ziarului Nezavisimaia Moldova atunci
vom putea vorbi despre o concurenţă normală, în caz
contrar, lucrurile vor rămâne pe-vechi. De altfel, în
provincie nu se prea simte suﬂul nou, iar consilierii
opoziţiei sunt prea puţini şi prea lipsiţi de iniţiativă.
Dacă, totuşi, vom avea o concurenţă normală, multe
din ziarele independente vor dispărea de pe piaţa
informaţională a ţării. Nu CR sau PCRM va ﬁ cel care
va decide cine să rămână, ci însuşi cititorul…

Nicolae SANDULEAC, directorul ziarului Unghiul
1. Chiar dacă reapariţia gazetelor raionale de
stat a creat anumite probleme, în primul rînd legate
de concurenţa neloială, factorul administrativ
în desfăşurarea campaniilor de abonare, poziţia
ziarelor independente, în fond, nu s-a înrăutăţit, ci,

dimpotrivă, evoluarea lor ca mijloace de informaţie
locale a mers în ascendenţă. Aceasta o dovedeşte şi
creşterea tirajelor ziarelor din cadrul Asociaţiei Presei
Independente. Desigur, apariţia ziarelor susţinute
masiv de administraţia publică locală, în unele raioane,
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a zdruncinat temelia presei independente (plecarea
ziariştilor, crearea problemelor la abonare etc.), dar
totuşi cititorul face alegerea. Iar alegerea lui este presa
independentă. În cei doi-trei ani de la apariţia ziarelor
de stat, nici unul dintre ele, după cîte ştiu, nu a atins
un tiraj mai mare de 1000-1500 exemplare, pe cînd în
presa independentă aşa ziare sînt unice.
2. Da, concurenţa neloială creează probleme, însă
aceasta în nici un fel nu inﬂuenţează poziţia presei
independente locale, revizuirea politicii lor editoriale.
Principiul obiectivităţii, echidistanţei rămîne pilonul
de bază în activitatea lor. Concurenţa neloială, însă, a
dus la revizuiri ale modului de organizare a activităţii
în cadrul ziarului: noi tactici de promovare, de
atragere a cititorului, noi abordări a temelor actuale,
un ﬂux mai mare de informaţie etc., ceea ce în fond şi
o menţine astăzi pe picior mai sigur, desigur, cu mici
excepţii. Cititorul manifestă o credibilitate mai înaltă
informaţiei prezentate de publicaţiile independente.
Noi, la Ungheni, am început a edita Unghiul cînd aici
apărea şi ziarul raional de stat, şi ziarul orăşenesc de
stat. Dar ambele au dispărut. Pe parcurs, şi Consiliul
Judeţean şi-a editat ziarul său, care a rezistat doar
un an. A fost şi televiziune locală de stat. De doi ani
se străduie să creeze un post de radio de stat, dar
fără izbîndă. Informaţia pe care o oferă Unghiul nu
o pot oferi publicaţiile de stat. Calitatea produsului
informaţional oferit de Unghiul nu-l pot garanta
publicaţiile de stat. Cunosc un raion, unde ziarului
raional de stat i se alocă anual cîte 250-260 mii lei din
buget, dar tirajul lui a rămas la nivelul celor o mie
exemplare de la început.
3. Am menţionat mai sus că la Ungheni nu este în
prezent vreo publicaţie de stat, dar există altele două
independente. Însă nu cred că aceasta condiţionează
şi cifra tirajului publicaţiei noastre – ea rămîne a ﬁ

nu mai mică de 8000 exemplare şi are tendinţa spre
creştere. Am menţionat: cititorul trebuie să primească
marfă calitativă, iar ziarul nostru tot marfă este. Chiar
şi în condiţiile cînd apar concomitent mai multe
publicaţii, nu e cazul să batem alarma, căci ﬁecare
din ele, dacă vrea să existe, trebuie să-şi găsească
segmentul său pe piaţă. Şi să lupte pentru cititor.
Arma e una singură: condeiul – informaţie multă,
utilă, cognitivă, obiectivă, echidistantă, operativă, de
calitate. În Unghiul toată informaţia prezentată este
de ordin local, cu mici excepţii în cazul unor rubrici
permanente. Dacă cititorul nu va aﬂa din numărul
de rînd al ziarului despre ceea ce se întîmplă în jurul
său, nu va ﬁ conﬁrmat sau inﬁrmat zvonul auzit de la
vecini, la piaţă, pe stradă, în următoarea perioadă de
abonare el va da preferinţă altui ziar.
4. Da, ﬁecare ziar recurge la tacticile sale în
formarea tirajului. Dar aceasta urmează a ﬁ făcute
nu în detrimentul principiilor unui jurnalism corect.
Tirajele “făcute” dispar repede, dispar şi ziarele. Cele
cu cititori permanenţi rămîn. Trebuie să ﬁm sinceri
unul faţă de altul, să ne respectăm pe noi înşine,
atunci şi cititorul ne va respecta.
5. Probleme mari nu avem. Doar dacă vin din
partea statului: modiﬁcări frecvente ale politicii ﬁscale,
controale nenumărate, concurenţa neloială…
6. Am fost, sînt şi voi ﬁ un mare optimist în ceea
ce priveşte viitorul publicaţiilor independente. De
fapt, ne străduim să demonstrăm acest lucru prin
existenţa deja de 8 ani a ziarului Unghiul, a tuturor
ziarelor din cadrul Asociaţiei Presei Independente.
Mă bucur mult că în ultimii trei ani nu a dispărut
nici unul, deşi au apărut şi cele sprijinite de stat prin
administraţiile publice, care, de fapt, cheltuie nişte
bani publici fără a întreba contribuabilii dacă ei
doresc acest lucru.

Ion CIUMEICĂ, redactor-şef Business info, Cimişlia
1. În general, fenomenul poate şi trebuie să ﬁe
considerat pozitiv, căci populaţia are posibilitatea să se
informeze din nişte surse suplimentare, care au venit
să completeze piaţa mediatică din Republica Moldova.
A apărut o concurenţă între ziarele locale şi aceasta,
evident, contribuie la îmbunătăţirea conţinutului şi
aspectului graﬁc al presei scrise.

2. Bineînţeles că într-o anumită măsură neam revizuit politica editorială: scriem mai puţin
despre activitatea consiliilor raionale, direcţiilor şi
secţiilor, serviciilor concentrate şi desconcentrate
din teritoriu, aceasta făcând-o cu brio ziarele puterii;
cerem plată penru articolele venite spre publicare
de la diverse structuri ale administraţiei publice de
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nivelurile unu şi doi; comentăm mai des deciziile
adoptate de către consiliile raionale şi locale, de
către primării, ceea ce nu fac ziarele editate cu
sprijinul conducerii.
3. Odată cu apariţia Curierului de Hânceşti şi
Curierului de Leova, tirajul publicaţiei Business info
în aceste raioane s-a redus, căci primăriile, agenţii
economici, oﬁciile poştale au fost pur şi simplu
obligate de către autorităţi să nu aboneze ziarul nostru,
acordând, evident, preferinţă presei “de buzunar”. În
acelaşi timp, s-a mărit numărul cititorilor noştri în
raioanele Basarabeasca şi Cimişlia, unde nu există
ziare ale puterii şi unde noi colaborăm cu consiliile
raionale.
La nivelul raioanelor publicitatea este destul de
puţină şi chiar dacă venitul puţin s-a micşorat de pe
urma publicării avizelor din teritoriu, el a crescut
după implicarea noastră activă în piaţa publicitară
din capitala republicii. Săptămânalul nostru, dar şi
publicaţiile SP, Cuvântul, Obervatorul de Nord, Unghiul
şi Cuvântul Liber, cu ele conlucrăm destul de activ,
inserează în paginile lor un volum considerabil de
reclamă a agenţilor economici din Chişinău.
4. Nu ne străduim să menţinem tirajul cu orice
preţ, căci, până la urmă, lumea alege. De câţiva ani
numărul cititorilor noştri se menţine cam la acelaşi
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nivel, favorabil unei activităţi normale, ceea ce ne
scuteşte de aplicarea tacticilor neconforme Codului
Deontologic.
5. Puterea nu trebuie să aibă organele sale de
presă, prin care să-ţi impună punctul său de vedere,
să manipuleze opinia publică şi să desconsidere massmedia independente, cum uneori, se mai întâmplă în
raioanele Hânceşti şi Leova. Este necesară o revizuire
totală şi amănunţită a legislaţiei în domeniul massmedia, abrogarea Legii Presei, revenirea la Programul
Naţional de Susţinere a Presei, adoptat până la venirea
comuniştilor la putere.
6. Sunt optimist şi cred în viitorul presei
independente. Ar ﬁ toate bine dacă, după exemplul
Guvernului privind lichidarea ziarelor Moldova
Suverană şi Nezavisimaia Moldova, la fel ar proceda cu
publicaţiile proprii şi consiliile raionale, acordându-le
colectivelor de jurnalişti dreptul de a le privatiza.
În cazul redresării situaţiei din economia naţională
şi îmbunatăţirii nivelului de viaţă al populaţiei, într-un
anumit teritoriu ar putea liber exista câteva ziare. Chiar
şi în condiţiile actuale, în raionul Leova, bunăoară,
lumea primeşte trei ziare locale: Cuvântul Liber, Business
info şi Curierul de Leova. Aceeaşi poveste e şi-n raionul
Hînceşti, unde se citeşte Business info, Cuvântul Liber şi
Curierul de Hânceşti.

mass-media în Republica Moldova
12

iunie 2005

Jurnalismul economic

Presa economică
s-a înscris la sala de forţă
Piaţa ca în palmă
Presa economică din R. Moldova încă urmează
să devină un competitor serios pe piaţa media
moldovenească. Procesul de dezvoltare şi de consolidare
a acesteia, deşi destul de “sﬁos”, se pare, a început.
Dacă iniţial “number one”, după anul apariţiei, după
audienţă şi tematică, a fost săptămînalul de limbă rusă
“Economiceskoie Obozrenie/Logos press”, în prezent,
chiar dacă îşi mai pastrează atu-ul de-a ﬁ numărul unu
dupa audienţă, acesta trebuie să activeze “umăr la umăr”
şi cu alţi operatori care-şi doresc un loc pe piaţă. Cu
alte cuvinte, pe segmentul de piaţă al presei economice
răsar primele “ﬁricele crude” ale concurenţei, de care
vor trebui să ţină cont actualele şi viitoarele structuri
media economice.
Ce-i drept, nu putem vorbi deocamdată despre un
patronat privat puternic pe piaţa presei economice,
care ar dinamiza procesul de dezvoltare a acesteia,
iniţiativele pornind, în mare parte, încă de la structurile
statale sau aﬁliate cu acestea. Mă refer la faptul că, pe
langa privatul Economiceskoie Obozrenie, “îşi încearcă
norocul” şi publicaţiile Dezvoltarea – fondator Camera
de Comerţ şi Industrie a Moldovei, Capital Market
(întreprindere de stat) - fondator Comisia Naţională
a Valorilor Mobiliare, Curierul Vamal – fondator
Departamentul Vamal, Businessul Moldovei – fondator
Asociaţia Naţională a Producătorilor din Moldova,
preşedinte al careia este premierul Vasile Tarlev.
Ultima apariţie (de această dată este vorba de o
iniţiativă privată), destul de ambiţioasă, care vrea
să schimbe structura poziţionărilor pe piaţă este
săptămînalul economic şi de afaceri independent –
ECO (de limbă română).
Înainte de a trece la “dezghiocarea” tematicii cum e
să faci un nou ziar economic, doresc să mai zăbovesc la
menţionatele “ziare departamentale” (nu pretind că este
cel mai potrivit termen). În primul rînd, prezenţa acestora
pe piaţă demonstrează caracterul de tranziţie spre o
piaţă media modernă, care, din păcate, mai continuă să
ﬁe speciﬁc presei moldoveneşti. Nu am nimic împotriva
apariţiei acestor ziare, dar cu condiţia să ﬁe respectate în

totalitate principiile unei concurenţe libere – cititorul să
decidă independent ce ziar cumpără/abonează şi unde
plasează publicitate, fără ca să-i sugereze cineva, ori să ştie
că cineva ar putea să-i amintească, cu o anumită ocazie,
că nu a făcut “ceea ce trebuie”. Este destul de elocvent
faptul că societăţile pe acţiuni (SA) din R. Moldova au
fost obligate, mai întîi prin decizie oﬁcială, apoi (cînd
s-a văzut că se încalcă principiile concurenţei) pe cale
verbală, să publice rapoartele contabile şi ﬁnanciare, dar
şi alte avize privind activitatea societăţilor, într-un ziar
anume (nici nu ai nevoie să cauţi publicitate, ea singură
vine la tine!).
Devine evident faptul că piaţa presei economice
suferă încă de lipsa cronică de investitori, care, odată
apăruţi, ar iniţia o amplă campanie de lobby şi ar face
soarta “ziarelor departamentale” asemănătoare cu a
celor de partid şi, mai recent, a celor guvernamentale,
sau le-ar reduce prezenţa la un circuit intern. Nu prin
acţiuni neconcurenţiale, dar anume prin concurenţa
liberă şi oferirea unui produs de calitate, competitiv, care
să raspundă cererii ce vine de pe piaţă. Este important
să menţionăm aici că unele “ziare departamentale” au
ﬁnanţări de la bugetul public.
Totuşi, semnale pozitive există – în afară de ECO,
despre care am pomenit mai sus, sunt tipărite, întro nişă mai speciﬁcă a segmentului de piaţă al presei
economice, revistele Proﬁt/Bănci&Finanţe, Auto Expert,
AgroBusiness, Fin-Consultant.

Piaţa cere ziariştilor să vorbească în
aceeaşi limbă
Evoluţiile din societatea şi economia R.Moldova
din ultimii ani impun noi standarde şi pentru
presa din R.Moldova. Deşi cam greu, dezvoltarea
economiei, creşterea numărului de agenţi economici,
dezvoltarea climatului de afaceri, aprofundarea
mediului concurenţial, implică şi o mai mare nevoie
de comunicare pentru structurile de afaceri. Oamenii
de afaceri doresc să vorbească mai mult între ei, cu
consumatorii, cu structurile de stat etc., etc., iar presa
asigură podul de legatură între aceste părţi. Totodată,
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“în goana după proﬁt” oamenii de afaceri vor să citească
anume ceea ce îi interesează nemijlocit, să aibă acces
rapid la informaţiile specializate, fără ca să ﬁe nevoit să
rasfoiască un teanc de ziare. Astfel, presa economică işi
croieşte încet un viitor sigur.
Alta este, însă, problema cine va rezista pe piaţă şi
cine nu, cine se va impune la nivel naţional şi cine doar
la nivel regional, cine va ﬁ o sursă bună de informare
pentru toţi cei care activează în economie şi cine va ﬁ
direcţionat doar spre sectorul bancar, industrial, agricol
sau un alt sector.

“Cadrele decid totul”
Tranziţia spre o presă specializată, mai concret, spre
o presă economică destul de diversiﬁcată, pune viitorii
ziarişti (ma refer la studenţii facultăţilor de jurnalism) în
faţa unor noi provocări cărora ar trebui să le facă faţă –
pe lîngă aptitudinile de a mînui bine condeiul, vor trebui
să cunoască şi ceva economie sau să o înveţe repede
din mers. În prezent, provocările despre care vorbesc
abia dacă sunt sesizabile pe piaţă, ﬁindcă, deocamdată,
absolvenţii facultăţilor cu proﬁl economic nu prea
“se rup” să se lanseze în ziaristică. Dar, insist, numai
deocamdată, deoarece o eventuală sporire a atractivităţii
investiţionale a sectorului presei economice şi, respectiv,
sporirea capacităţilor de remunerare a angajaţilor de
către ziare, ar putea face ca mulţi proaspeţi energeticieni,
ﬁnanţişti, manageri, agronomi etc. să devină potentiali
concurenţi pe piaţa muncii pentru tinerii gazetari cu
licenţă. Şi facultăţile de ziaristică ar trebui să se gîndească
serios, de pe acum, ce se va întîmpla cu armata de noi
“ziarişti de facultate” pe care o va arunca anual pe piaţă.
Din relativ scurta mea experienţă de activitate
pe segmentul economic al presei (2000-2001 – şeful
Departamentului Economie&Business, cotidianul
Jurnalul Naţional – ediţie de Chişinău; 2001-2004
– redactor al Departamentului Economie&Business,
Agentia de ştiri BASA-press, în paralel, angajat al
revistei Observator Economic; septembrie 2004 – pînă în
prezent – redactor-şef ECO) cunosc că toţi absolvenţii
facultăţilor de jurnalism care încearcă să se lanseze
în presa economică, mai întîi trebuie instruiţi, chiar
învăţaţi să scrie ştiri specializate. Deci, în prezent, piaţa
forţei de muncă practic nu oferă ziarişti economişti
– aceştia mai întîi trebuie “crescuţi”. Este o chestiune
cu care se confruntă şi ECO.

Actualmente ziariştii economişti buni pot ﬁ număraţi
pe degete. Iar ziarelor noi le este destul de diﬁcil să
se conducă strict de principiile managementului
resurselor umane atunci cînd fac recrutările de noi
cadre. Acest factor reduce din “spectaculozitatea”
lansării unui nou ziar economic, dar şi din promovarea
lui ulterioară. De asemenea, dă serioase bătăi de cap
redactorilor, mai ales, în ceea ce priveşte asigurarea cu
ştiri ﬁnanciare (bănci, asigurări, burse). De multe ori
proaspeţilor ziarişti economişti le este destul de greu să
observe dedesubturile problemei, să vadă ce se ascunde
în spatele cifrelor.
Această situaţie revendică de la ziarele economice
cheltuieli suplimentare, să accepte randamentul scăzut
al unui nou angajat şi, nu ştiu exact, cît timp încă patronii
vor ﬁ dispusi să “înghită” aceste cheltuieli. Probabil pînă
în momentul în care vor avea de ales între un proaspăt
absolvent al facultăţii de ziaristică şi unul al facultăţilor
economice, cu bune aptitudini de a scrie.

Provocări sau cum ne vindem
Pînă nu demult eram şi eu în armata ziariştilor
aproape convinşi că indiferent de calitatea unui ziar de
limbă română, acesta se va vinde şi va atrage publicitate
mult mai greu, comprativ cu concurenţii lui de limbă
rusă. STOP!!! Mi se pare că problema presei de limba
româna este aproape aceeaşi ca şi a unui bolnav cronic
de-al lui Norbekov : “Am mai văzut eu tamăduitori!
Boala mea, e-he-he!!!” Şi nu mişcă din deget ca să
schimbe situaţia în care se aﬂă, îi este lene să se ducă
la medicul care, într-adevăr, face lucruri bune. Îi place
să ﬁe jelit şi compătimit de toţi şi chiar se mîndreşte cu
defectele pe care le are.
Astfel:
Primo - pornim din start cu sentimentul că suntem
mai dezavantajati decît colegii de la ziarele ruse.
Secundo - cred că adevărata problemă a majorităţii
ziarelor din R.Moldova (indiferent de limba în care
sunt scrise), este lipsa unui management al vînzărilor
şi PR. Ziarele nu au manageri (să nu confundăm
patronul sau redactorii cu managerii, deşi în massmedia moldovene încă nu există o delimitare bine
conturată în acest sens). Se creează impresia că totul
se face numai pe jumătate, iar lucrurile nu sunt duse
pînă la capăt. Ar trebui să ne ﬁe clar, în epoca noastră
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totul poate ﬁ vîndut, dar trebuie să poţi să convingi un
agent economic că merită să ﬁe prezent cu publicitate
în ziar, să poţi să convingi consumatorul că merită
să citească ziarul. Succesul unui patron din industria
media depinde direct de felul cum îşi alege redactorii
şi managerii care să-i crească afacerea în care el a
investit bani.
Înainte de a deveni multimilionar, Tom Hoppkins
a invăţat bine această temă: la vîrsta de 19 ani, cînd l-a
întrebat pe un milionar “Ce trebuie să fac ca să devin ca
tine” a primit raspunsul “Invaţă să vinzi”.
Îmi pare rău că trebuie să o spun, dar “/…/ mai
scump îmi este adevărul”: puţine sunt ziarele şi revistele
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care se pot lăuda cu un management al vînzărilor şi
PR bine puse la punct, care se pot lăuda că lanseaza
produse noi, fac promovări, organizează tombole.
Si încă ceva. Atîta timp cît agenţii economici vor
percepe ziarele doar ca pe “cerşetori de publicitate” şi
nu ca pe parteneri egali, care oferă oportunităţi, dar şi
vrea să i se ofere oportunităţi, nu vom avea succes.
Aceasta, cred, este principala provocare a ziarelor
care vor să rămînă pe piaţă şi să participe la formarea
unei pieţe media moderne. Aceasta este şi provocarea
ECO, care vrea să răstoarne actualele poziţionări de
pe piaţa ziarelor economice. Vom reuşi? Timpul va
arăta!

Anatol CÂSLARU,
redactor-sef ECO
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Jurnalistul începător
şi problemele sale
Cunoaştem cu toţii vorba: “Problemele apar
atunci când ţi le creezi singur”. Ei bine, există şi
situaţii în care problemele sunt create de ceva
sau de cineva şi, e adevărat, depinde de ﬁecare în
parte dacă le poate depăşi.
Şi jurnaliştii începători au probleme. Pe unele şi le
creează ei singuri, pe altele – trebuie să le depăşească.
Unii reuşesc, alţii - nu prea. Depinde de motivaţie.

Bagajul
Prima problemă, una foarte importantă, este cultura
generală sau bagajul cu care vine din şcoală, liceu,
gimnaziu. Cineva spunea că în jurnalism se vine, în
general, pe două căi – prin vocaţie şi din neştiinţă.
Oricum, se poate întâmpla ca cei cu vocaţie să nu ştie ce să
facă ulterior cu ea, iar ceilalţi „neştiutori” să-şi descopere
vocaţia. Contează cu ce vii pe umeri. În condiţiile în care
profesorul de biologie este obligat să ţină lecţii de limbă
română în şcoală, din cauza lipsei cadrelor didactice
plecate să muncească la negru peste hotare, te poţi trezi
cu umerii uşuraţi. Puteţi să-mi ripostaţi că ai posibilitatea
să ﬁi un autodidact şi să depăşeşti problema. La sate e
mai greu – lipsă de informaţie şi biblioteci sărace. La oraş
– „ispite” la tot pasul.
De ce să nu recunoaştem faptul că unii studenţi de la
jurnalistică (cel puţin din promoţia mea – n.r.) nu ştiau
în primii ani de facultate ce înseamnă Microsoft Word,
câţi deputaţi are Parlamentul Republicii Moldova, cine
e prim-ministrul, care e structura guvernului sau, şi
mai grav, cine e şeful statului?

Formaţia
Facultatea nu-ţi oferă multe perspective. E o părere
personală. Jurnalistică poate face nu neapărat un
absolvent al facultăţii de proﬁl. Avem cazuri în massmedia autohtone care demonstrează, prin excelenţă,
acest lucru.
Cu toată stima pentru profesorii de acolo, studiile de
la jurnalistică nu ajută prea mult în munca ulterioară

de ziarist. Ruptura dintre teorie şi practică, care se
sesizează la facultate, o resimţi ulterior, atunci când
eşti pus în faţa foii albe pe care trebuie să „înşiri” ceea
ce ai văzut la eveniment. Scurt, clar şi cuprinzător. Sau
prin cuvinte puţine să spui multe lucruri. Aşa cum ni se
spunea la facultate. Nici ﬂerul ziaristic nu te mai ajută,
dacă ştii numai deﬁniţia ştirii.
Iată, de exemplu, la facultate ţi se spune că leadul ştirii trebuie să răspundă la cele cinci întrebări de
bază. Ziaristica, însă, nu este matematică. Se poate
întâmpla ca o ştire să necesite a ﬁ începută cu un citat,
iar răspunsul la unele dintre cele cinci întrebări să-l
dai în următoarele componente ale ştirii şi nu neapărat
în lead. Pentru asta e nevoie de multă practică, care,
ajungem mereu la aceeaşi concluzie, bate gramatica.
Cursurile de scurtă durată şi seminarele, organizate
de Centrul Independent de Jurnalism cu participarea
specialiştilor în domeniu din străinătate, pe care le-am
„prins” în studenţie, mi-au „cimentat” baza pe care mă
mai ţin încă. O săptămână în care am învăţat de la un
instructor american ce este ştirea şi cum se scrie ea,
o altă săptămână – de la un jurnalist francez ce este
reportajul, o a treia – interviul... Teorie puţină, practică
multă.
E adevărat că studenţii de la jurnalistică sunt
repartizaţi anual pe la organizaţii mass-media din ţară
să facă practică. Se scapă, însă, din vedere un lucru.
Nimeni nu este interesat să educe calitativ sau să
crească jurnalişti, în condiţiile în care trebuie să umpli
în permanenţă paginile de ziare şi timpul de emisie. E
norocul „practicantului” dacă poate „prinde” din zbor
meseria sau are „asigurată” o pistă de lansare. O soluţie
în acest sens ar ﬁ înﬁinţarea unor ziare, posturi de radio
şi de televiziune în cadrul facultăţii de specialitate, unde
studenţii ar avea posibilitatea să înveţe. Zic, să înveţe pe
viu, nu să mimeze faptul că fac jurnalistică!

Angajarea
Numărul locurilor de muncă pe care le poate
oferi piaţa mediatică din republică este net inferior
numărului de absolvenţi ai facultăţilor de jurnalism.
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Admitem că nu toţi cei veniţi să facă ziaristică vor să ﬁe
neapărat jurnalişti, şi totuşi disproporţia dintre cerere
şi ofertă este enormă. Acest lucru determină patronii
să ofere salarii mici jurnaliştilor începători şi să nu le
asigure condiţii de muncă decente. „Nu te aranjează,
nici o problemă! Vin zece de-alde tine în loc!” par să
spună aceştia. Ţinuţi astfel în şah, tinerii jurnalişti sunt
manipulaţi după voia patronului. Puţini au curajul să
sﬁdeze cenzura şi avem ceea ce merităm.
Alţi patroni ar vrea să dea mai mult, dar nu au de
unde.

Debutul
Un jurnalist începător are nevoie de ani buni ca săşi facă surse. Or, fără surse, jurnalistului aﬂat la început
de cale îi este greu să găsească subiecte inedite şi bine
documentate, aşa cum îi cere, de obicei, redactorul.
Jurnalistul începător are şi problema deﬁcitului de
„popularitate”, dacă vreţi. Ca să ﬁu înţeleasă mai
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bine, o să vă dau un exemplu. Mă angajasem abia de
câteva zile la JURNAL de Chisinău şi trebuia să fac
un sondaj telefonic cu politicienii într-o problemă
anume. Venisem la JURNAL după mai bine de doi ani
de muncă într-o agenţie de presă. Preşedintele unui
partid foarte cunoscut, de orientare democratică, mi-a
închis telefonul la început, pe motiv că nu cunoaşte un
asemenea ziarist. Am fost nevoită să-l mai sun o dată,
să-l rog frumos, să-i explic cine sunt, de unde vin, ca să
primesc, într-un ﬁnal, răspunsul.
În poﬁda acestor impedimente, pe care le-am numit
probleme, unii jurnalişti începători reuşesc să devină,
peste ani, nume sonore în domeniu. Or, actualii „grei” ai
ziaristicii au început-o şi ei cândva de undeva. Au fost
şi ei începători. Au rezistat, ﬁindcă în jurnalistică e ca
în junglă. Rezistă cel puternic. Pentru asta ai nevoie de
motivaţie (să ştii unde vrei să ajungi) şi putere enormă
de a „săpa” în tine. Să descoperi, să cunoşti. Abia atunci
problemele par baloane de săpun, dacă înveţi a nu ţi le
crea singur.

Raisa LOZINSCHI,
reporter la JURNAL de Chişinău
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Monitorizarea mass-media
în perioada electorală şi postelectorală
Formarea opiniei publice este determinată de o
serie de factori (sociali, individuali, ideologici,
culturali, politici), printre care cei mediatici par
să exercite un rol decisiv, datorită impactului
şi dominării mass-media asupra unui număr
mare de indivizi.
În acest context, ne propunem să analizăm rezultatele
monitorizării mass-media în perioada electorală şi
postelectorală (16 ianuarie – 6 mai 2005) realizate în
cadrul “Coaliţiei 2005” de către Centrul Independent de
Jurnalism, Centrul de Analiză şi Investigaţii Sociologice,
Politologice şi Psihologice CIVIS, Asociaţia Presei
Independente şi organizaţia internaţională Campania
Globală pentru Libertatea de Exprimare “Articolul 19”.
Proiectul a avut drept scop informarea opiniei publice
referitor la comportamentul presei în perioada electorală
şi postelectorală şi sesizarea comunităţii internaţionale
asupra cazurilor de abuz împotriva libertăţii presei.
În cadrul proiectului respectiv au fost supuse
monitorizării următoarele instituţii mass-media:
Presa scrisă: Moldova Suverană, Nezavisimaia
Moldova, Timpul de dimineaţă, Săptămâna,
Komsomolskaia Pravda v Moldove, Moldavskie
vedomosti, SP (Bălţi), Vesti Gagauzii (Comrat),
Unghiul (Ungheni), Farul nistrean (Rezina);
TV: Moldova 1, NIT, Pervîi canal v Moldove, PRO
TV, Euro TV Chişinău, TVC 21, RIF TV, TV Bălţi,
TV 6 (Bălţi), TV Găgăuzia, Canal X (Briceni), Cvant
TV (Cahul);
Radio: Radio Moldova, Antena C, Russkoe Radio,
Hit FM, Serebreanîi dojd, Radio Nova, Europa Plus,
Kiss FM, Vocea Basarabiei, Sănătatea (Edineţ), 103.5
(Bălţi), Radio Găgăuzia.
Instituţiile de presă monitorizate au fost selectate
în funcţie de următoarele criterii: tirajul/audienţa/,
impactul, forma de proprietate (de stat şi private),
limba (română şi rusă) şi aria de acoperire (naţională,
locală).
Monitorizarea s-a desfăşurat conform următorului
orar:
TV: Luni-vineri - 06:30 – 09:00 şi 17:00 – 22:30,

Sâmbătă-duminică - 06:30 – 22:30;
Radio: Luni-duminică - 06:00 – 24:00.
Procesul de monitorizare a cuprins următoarele
variabile:
materialul monitorizat – ştiri, timpi de antenă
gratuiţi, timpi de antenă contra plată, educaţie
electorală (materiale de instruire a alegătorului),
programe electorale speciale, emisiuni/articole de
opinie şi vox populi;
lungimea materialului – materialele pentru tv şi
radio au fost codiﬁcate în secunde, iar pentru presa
scrisă în cm pătraţi;
tema materialului – au fost codiﬁcate temele
abordate de ﬁecare material în parte;
sursa – au fost înregistrate toate sursele utilizate
în cadrul ﬁecărui material în parte. Preferinţa
pentru anumite surse, pe parcursul unei perioade
de timp, poate indica un dezechilibru de reﬂectare
în favoarea unui candidat anume.
timpul de vorbire directă – s-a înregistrat, de
asemenea, timpul de vorbire directă (la tv şi radio)
sau spaţiul citat acordat unei sau altei surse;
genul – sursele au fost diversiﬁcate în funcţie
de gen: masculin, feminin şi neutru (în cazul
instituţiilor);
regiunea – s-a înregistrat provenienţa materialului;
limba – s-a înregistrat limba de prezentare a
materialului: Româna, Rusa sau Găgăuza;
favorizarea/defavorizarea concurenţilor
electorali – ﬁecare dintre materialele cu caracter
politic a fost supus unei evaluări de conţinut şi de
context, pentru a determina dacă sunt favorabile
sau defavorabile unui partid sau formaţiuni
politice anume. Faptul că este pozitiv sau negativ
conţinutul şi/sau contextul materialului nu indică
neapărat tendenţiozitatea sau partizanatul postului
care difuzează materialul. E posibil ca materialul
să favorizeze sau să defavorizeze unul dintre
candidaţi şi, cu toate acestea, să ﬁe echidistant şi
corect din punct de vedere profesional. Numai
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dacă a existat tendinţa, pe o anumită perioadă de
timp, ca unul dintre concurenţi să ﬁe favorizat sau
defavorizat, atunci s-a considerat că e vorba despre
un dezechilibru.
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Guvernului în scopul excluderii tuturor celorlalte
partide şi grupuri sociale.

Înregistrarea variabilelor prezentate a permis
evidenţierea măsurii în care instituţiile mass-media din
Republica Moldova promovează şi respectă principiile
fundamentale prezentate în Raportul Special al
ONU pentru Libertatea Opiniei şi a Exprimării, care
consolidează dreptul de a căuta, obţine şi comunica
informaţia:
monopolul sau concentrarea excesivă a dreptului
de proprietate asupra presei în mâinile unui grup
mic trebuie evitate în interesul dezvoltării unei
pluralităţi de opinii;
mass-media de stat trebuie să aibă responsabilitatea
de a relata despre toate aspectele vieţii publice şi să
ofere acces la o diversitate de păreri;
mass-media de stat nu trebuie să ﬁe folosite în
calitate de organ de comunicare sau propagandă
pentru un singur partid politic sau ca un avocat al

Totodată, în cazul reﬂectării campaniei electorale,
există trei drepturi fundamentale care trebuie respectate:
drepturile alegătorilor la informaţia ce îi va ajuta să-şi
facă alegerea, dreptul presei la libertatea exprimării şi
dreptul partidelor şi candidaţilor electorali de a-şi face
cunoscute opiniile.
În continuare ne vom referi la rezultatele
monitorizării propriu-zise care reﬂectă măsura în
care au fost respectate de către instituţiile mass-media
din R. Moldova principiile şi drepturile menţionate
anterior.
Monitorizarea mass-media atestă faptul că pe
parcursul întregii perioade de monitorizare, în special,
în perioada electorală majoritatea instituţiilor massmedia, atât în buletinele de ştiri, cât şi în emisiunile
de opinie, au reﬂectat evenimentele de pe poziţia
unui angajament clar de partea puterii (partidului de
guvernământ). Rezultatele ilustrate prin intermediul
Diagramelor 1, 2 şi 3 vorbesc de la sine.

Diagrama 1. Partidele favorizate la posturile TV
în programele de ştiri (total - frecvenţa)

Diagrama 2. Partidele favorizate la posturile radio
în programele de ştiri (total - frecvenţa)

Diagrama 3. Partidele favorizate la posturile TV
în emisiunile de opinie (total - frecvenţa)

Diagrama 3. Partidele favorizate la posturile radio
în emisiunile de opinie (total - frecvenţa)
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Situaţia este diferită în cazul emisiunilor de opinie
difuzate de posturile radio supuse monitorizării,
deoarece emisiunile de opinie cu tematică politică au
fost difuzate, în cea mai mare parte, de către Vocea
Basarabiei (77,8% din toate emisiunile de opinie),
urmată de către Antena C şi Radio Nova – posturi care

nu sunt loiale puterii. Întregul arsenal mediatic cu
acoperire naţională şi impact puternic asupra publicului
(TV Moldova 1, NIT, Pervîi Canal, Radio Moldova) a
fost supus intereselor puterii. Posturile respective au
favorizat în exclusivitate partidul de guvernământ.

Diagrama 1.1. Partidele favorizate la ştirile postului
TV Moldova 1 (total - frecvenţa)

Diagrama 1.2. Partidele favorizate la ştirile postului
NIT (total - frecvenţa)

Diagrama 1.3. Partidele favorizate la ştirile postului
Pervii Canal (total - frecvenţa)

Diagrama 1.3. Partidele favorizate la ştirile postului
Radio Moldova (total - frecvenţa)

Diagrama 1.3. Partidele favorizate la emisiunile de opinie ale
posturilor TV Moldova, NIT şi Pervii Canal (dinamica)

În acest context, este important a se menţiona că
instituţia mediatică privată NIT a început să emită pe
întreg teritoriul republicii chiar în ajunul campaniei

electorale, devenind un concurent pentru TV Moldova 1.
Însă, apariţia unei televiziuni de alternativă cu acoperire
naţională nu a schimbat situaţia existentă, deoarece
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după cum se vede din Diagramele 1.2 şi 3.1 această
companie se aﬂă, de asemenea, în serviciul puterii.
Este semniﬁcativ şi faptul că emisiunea „Rezonans”,
care a fost suspendată pe durata campaniei electorale
de la televiziunea publică TV Moldova 1 pentru lauda
partidului de guvernământ şi critica negativistă a

opoziţiei (prezentate în rapoartele de monitorizare
a companiei publice Teleradio Moldova din perioada
august – noiembrie 2005), a fost difuzată în decursul
întregii perioade electorale la canalul NIT, continuând
să prezinte evenimentele sociale, politice şi economice
prin prisma intereselor puterii.

Diagrama 1.4. Partidele favorizate la ştirile postului
Euro TV (total - frecvenţa)

Diagrama 2.2. Partidele favorizate la ştirile postului
Antena C (total - frecvenţa)

Diagrama 2.3. Partidele favorizate la ştirile postului
Vocea Basarabiei (total - frecvenţa)

Ponderea surselor în cadrul buletinelor de ştiri (frecvenţa) - total
16.01 - 06.05.2005
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Diagrama 5. Partidele defavorizate în programele de ştiri
la posturile TV (total - frecvenţa)

Diagrama 6. Partidele defavorizate în programele de ştiri
la posturile radio (total - frecvenţa)

Diagrama 7. Partidele defavorizate la posturile TV
în emisiunile de opinie (total - durata)

Diagrama 8. Partidele defavorizate la posturile radio
în emisiunile de opinie (total - durata)

Ponderea surselor în cadrul buletinelor de ştiri (frecvenţa) - total
16.01 - 06.05.2005
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Referitor la postul de televiziune Pervîi Canal, acesta,
deşi oﬁcial s-a retras din campania electorală, a continuat
să difuzeze ştiri şi emisiuni de opinii cu conţinut
electoral camuﬂat pro comunist. Postul de televiziune
PRO TV la fel a prezentat ştiri cu tentă electorală, deşi
s-a retras oﬁcial din campania electorală. Însă, spre
deosebire de Pervîi Canal, a reﬂectat evenimentele mai
mult sau mai puţin echidistant.
Cât priveşte calitatea publică a instituţiilor Moldova
1 şi Radio Moldova, aceasta este elocvent ilustrată în
Diagramele 1.1 şi 2.1. În acest sens, este semniﬁcativ
faptul că, atunci cînd instituţiile respective prezentau
materiale în care alţi concurenţi electorali criticau
partidul de guvernământ, acestea erau urmate imediat
de alte materiale care combăteau cele spuse anterior.
Partidul de guvernământ a avut de partea sa nu
doar majoritatea instituţiilor mass-media publice,
cu excepţia celor municipale, ci şi majoritatea
organizaţiilor de media supuse monitorizării: TVC 21,
RIF, Russkoe Radio, Serebreanii dojd, Europa plus, Hit
FM. Puterea a fost totalmente susţinută de posturile
publice locale TV Găgăuzia şi Radio Găgăuzii, presa
scrisă de stat – Moldova Suverană şi Nezavisimaia
Moldova, precum şi de unele publicaţii private – Vesti
Gagauzii, Farul Nistrean şi, mai puţin, Komsomolskaia
Pravda.
Partidele de opoziţie au fost sprijinite doar de
către posturile municipale: Euro TV, Antena C şi
Vocea Basarabiei. Însă aceste instituţii mass-media,
spre deosebire de cele aﬁliate puterii, au încercat să se
menţină pe poziţia unei reﬂectări pluraliste, acoperind
un spectru de interese mai largi.
Partidele de opoziţie au fost simpatizate şi de către
publicaţiile periodice cum ar ﬁ Timpul de dimineaţă
şi Săptămâna. Ziarele Moldavskie vedomosti, SP şi
Unghiul nu au manifestat simpatie vădită pentru un
concurent electoral anume, însă au criticat partidul de
guvernământ.
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Anterior am menţionat că materialele monitorizate
au fost evaluate prin prisma conţinutului şi contextului
favorabil sau defavorabil unor candidaţi electorali
anume. În acest sens, ponderea materialelor defavorabile
per total este mai mare pentru partidul de guvernământ,
după cum este ilustrat în Diagramele 5, 6 şi 8.
Această situaţie se datorează politicii preluate de
instituţiile mass-media. Astfel, s-a observat că presa
loială puterii s-a axat mai mult pe difuzarea materialelor
favorabile puterii şi mai puţin pe critica partidelor de
opoziţie. Spre deosebire de acestea, instituţiile massmedia care au sprijinit opoziţia au mediatizat mai
mult materiale în care ilustrează aspectele negative ale
guvernării, decât materiale în care favorizează direct
opoziţia.
Situaţia echilibrată din Diagrama 7 se explică prin
faptul că ponderea emisiunilor de opinie critice la
adresa puterii la posturile TV simpatizante ale opoziţiei
este relativ egală emisiunilor critice faţă de opoziţie la
posturile TV loiale puterii.
În ﬁnal, accentuăm faptul că principalele
surse mediatice de stat nu şi-au respectat deloc
obligaţiunea faţă de cetăţenii republicii din ai căror
bani există – informarea echidistantă şi imparţială
a evenimentelor şi oferirea accesului unei diversităţi
de păreri. Totodată, au fost respectate într-o măsură
nesemniﬁcativă drepturile fundamentale în cazul
reﬂectării unei campanii electorale: drepturile
alegătorilor la informaţia ce îi va ajuta să-şi facă
alegerea, dreptul presei la libertatea exprimării şi
dreptul partidelor şi candidaţilor electorali de a-şi
face cunoscute opiniile.
Partidul de guvernământ a beneﬁciat de un suport
mediatic masiv atât pe plan naţional, cât şi local. Spre
deosebire de putere, opoziţia a fost sprijinită doar de
câteva instituţii mass- media locale. Însă, spre deosebire
de presa aservită puterii, aceste instituţii au reﬂectat un
spectru mai larg de interese, opinii şi atitudini.

Ruslan SINŢOV,
sociolog la Centrul de Analiză şi Investigaţii
Sociologice Politologice şi Psihologice CIVIS

revistă analitică
23

Ziarul ca afacere

iunie 2005

Abonarea la ziare,
între efort privat şi directivă de stat
La sfârşitul lunii iunie s-a încheiat campania de
abonare pentru cea de-a doua jumătate a anului
2005. „Vara abonările şi vânzările de ziare merg
mai greu”, susţin angajaţii secţiei abonare de la
„Poşta Moldovei”.
În timp ce instituţiile de învăţământ sunt în vacanţă,
iar ţăranii uită de ziare la prăşit porumbul şi sfecla de
zahăr, ziarele rămân fără câteva mii bune de cititori
pentru perioada de vară. De aceea, în luna iunie
administratorii ziarelor organizează adevărate campanii
de popularizare a ziarelor, cum ar ﬁ concursuri pentru
poştaşi şi distribuitori de presă, vizite promoţionale
prin localităţile cu potenţiali cititori, premii pentru
persoana cu cele mai multe abonamente perfectate şi
chiar abonamente promoţionale din contul redacţiei,
toate acestea – ca să menţină şi să atragă în permanenţă
atenţia cititorilor, fără de care un ziar dispare. Există,
însă şi o altă cale de a avea abonarea asigurată – relaţia
cu cel care poate face abonări din bugetul statului,
relaţia cu Guvernul.
Bugetul de Stat nu conţine un capitol special,
numit „abonare la ziare şi reviste”, în schimb, actuala
guvernare a făcut uz de o altă metodă – Directiva, care
indică asupra faptului ca toate instituţiile, societăţile şi
întreprinderile să se aboneze la ziare. Până aici, această
directivă pare să ﬁe una îndreptată spre salvarea presei,
căci se ştie cât de greu merge abonarea şi cât de săraci
sunt oamenii în Republica Moldova şi, de rând cu ei,
cât de sărace sunt şi ziarele independente. Numai că în
directiva cu pricina nu e vorba de ziarele independente,
ci, probabil, de ziarele comode guvernării.

Anexa - buba interesului guvernamental
Iată ce se spune în directiva emisă în primele zile ale
anului 2005: “Intru executarea indicaţiilor Guvernului
Republicii Moldova,
şeﬁi direcţiilor Generale,
direcţiilor şi secţiilor principale ale ministerelor vor
întreprinde măsuri privind abonarea instituţiilor,
organizaţiilor şi societăţilor pe acţiuni cu capital
preponderent de stat la ziare, conform anexei, şi in

termen de zece zile vor raporta despre îndeplinirea
indicaţiilor în cauză”.
Aici trebuie să remarcăm faptul că cel mai interesant
element al acestei directive este anexa. Aceasta conţine
doar câteva denumiri de publicaţii care trebuie
abonate în mod obligatoriu din surse bugetare de
stat: Nistru, Moldova Suverana, Nezavisimaia Moldova,
Trud, Vremea, Comunistul. Pe lângă cele doua ziare
guvernamentale, în această listă ﬁgurează ziare private,
o ediţie periodică din Federaţia Rusă, şi o publicaţie
de partid. Trebuie să mai adăugăm aici că ziarele
nu au fost selectate în baza unui concurs public, iar
directorii ziarelor independente pe care i-am întrebat
despre această favoare oferită de Guvern nu au ştiut
de ea nici cu spatele.
Cu toate acestea, ministerele şi direcţiile s-au pus
pe treabă, perfectând la începutul anului abonamente
pe un an întreg la cele 5 ziare, ca să aibă cititorul
întreprinderilor acces asigurat la unele ziare, îngrijite
de guvern. Astfel, potrivit directivei nr.1, emisa de
Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, la 4
ianuarie 2005, cele peste 50 de instituţii şi întreprinderi
din subordinea acestui minister trebuie să perfecteze
peste 300 de abonamente din bugetul statului pentru
ziarul Kommunist, circa 300 pentru ziarul din
Federaţia Rusă Trud şi tot atâtea pentru ziarul privat
de limbă rusă Vremea. În acest mod, toate ministerele
au fost obligate să facă ziarelor menţionate tiraje de
mii de exemplare, toate ﬁind achitate din bugetul R.
Moldova.

Acţiune anticonstituţională, din bugetul
statului
Preşedintele Uniunii Jurnaliştilor din Moldova,Valeriu
Saharneanu, a apreciat această campanie de abonare ca
pe o “acţiune anticonstituţionala”. Saharneanu susţine că
într–un stat de drept sunt create condiţii egale pentru
toată presa, fără să ﬁe favorizate ziarele partidului de
guvernământ, cele guvernamentale si cele care răspund
solicitării autorităţilor publice de a se transforma în ziare
de propagandă, cu ziarişti deveniţi propagandişti.

mass-media în Republica Moldova
24

Ziarul ca afacere
Şi Vasile Spinei, preşedintele Centrului “Acces Info”,
a caliﬁcat acest gest drept o mare nelegiuire, declarând
că justiţia ar trebui să se pronunţe asupra acestui caz de
abonare forţată la ziarele de partid din banii publici.
“Cine sa–i pedepsească, când chiar ei deţin toate
pârghiile?” – s–a întrebat retoric Dumitru Ciubaşenco,
director al ziarului Moldavskie Vedomosti. Ciubaşenco
susţine că este vorba de încă o acţiune ilegală din
partea Guvernului şi că organele de anchetă trebuie să
“se ocupe” de funcţionarii care au emis acest ordin şi de
cei care l–au executat, căci cu toţii au participat la un
act de delapidări de fonduri publice.
Viorel Furdui, expert juridic la IDIS “Viitorul”, a
analizat această directivă, găsind câteva încălcări serioase.
”În opinia noastră, prin obligarea anumitor
instituţii publice, precum şi a unor agenţi economici
de a abona ediţii periodice speciale, inclusiv cele ale
partidului de guvernământ, autorităţile centrale din
R.Moldova încalcă mai multe principii şi garanţii
constituţionale privind statul de drept, pluralismul
politic si depolitizarea instituţiilor publice.
În special, astfel de indicaţii (directive) contravin art.
1 si 5 ale Constituţiei, care, pe de o parte, stipulează că
pluralismul politic reprezintă valoarea supremă şi este
garantată, iar, pe de altă parte, art. 5, al. 2 menţionează
expres ca nici o ideologie nu poate ﬁ instituită ca
ideologie oﬁciala a statului. În cazul dat, obligarea
instituţiilor publice şi a agenţilor economici să aboneze
ziarele Comunistul, Trud şi Vremea nu reprezintă altceva

iunie 2005
decât oﬁcializarea unei anumite ideologiei promovate
de aceste organe de presă.
De asemenea, aceste acţiuni contravin art. 3 al
Legii Guvernului, care stabileşte că una din direcţiile
principale ale activităţii Executivului reprezintă
favorizarea şi dezvoltarea autonomiei organelor
administraţiei publice de toate nivelurile. Or, despre ce
fel de autonomie poate ﬁ vorba în cazul unor directive
care conţin noţiunea de “oblig”.
În sfârşit, menţionăm că acţiunile în cauză nu se
încadrează nici în Strategia de Creştere Economică
şi Reducere a Sărăciei (2004–2006), a cărei adoptare
este prezentata opiniei publice naţionale şi, mai ales,
internaţionale drept o dovadă de ataşament la valorile
democratice şi un succes al autorităţilor centrale.
Capitolul “Reforma administraţiei publice” (6.3.1.)
pct. 217 stabileşte expres că “principalul obiectiv
este instituirea unui sistem modern şi eﬁcient al
administrării publice, care va consolida procesele
democratice şi economia de piaţă, va ﬁ imparţial şi
depolitizat, şi ale cărui principii de funcţionare vor
corespunde celor mai avansate practici europene”.
Comentariile juriştilor sunt foarte dure, dar
situaţia rămâne aceeaşi. Câteva ziare s-au ales cu mii
de abonamente din bugetul statului, având asigurată
activitatea redacţională pe un an întreg. Celelalte
ziare, care pretind şi scriu despre respectarea
Constituţiei şi a libertăţii presei şi despre delapidări
din fondurile publice, rămân fără cititori.

Alina RADU
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Anevoiosul drum al investigaţiei
Câteva observaţii pe marginea proceselor Centrului de Investigaţii Jurnalistice
Două sunt categoriile de procese judiciare în care este antrenat Centrul de Investigaţii Jurnalistice (de altfel,
ca şi majoritatea organizaţiilor mass-media): apărarea onoarei şi reputaţiei profesionale, şi, respectiv, accesul la
informaţie. În primul caz apărem în justiţie în calitate de pârâţi, în al doilea caz – de reclamanţi.

Prejudiciul moral – între abuz şi evaluare
Noţiunea de prejudiciu moral este relativ nouă pentru
dreptul nostru. Cu toate acestea, aﬁrmaţii de genul
„mi s-a cauzat un prejudiciu moral” sau „cer reparaţia
prejudiciului moral” se fac auzite tot mai frecvent. Aceaste
norme juridice privind prejudiciul i-a afectat în special pe
ziarişti. Tot soiul de funcţionari, dar mai ales demnitarii,
pretind sume mari de bani de la redacţiile ziarelor pentru
repararea prejudiciului moral cauzat de articolele pretins
calomnioase. Asta chiar dacă, potrivit Curţii Europene a
Drepturilor Omului, limitele criticii admisibile sunt mai
largi faţă de un om politic. Dacă demnitarii ar da dovezi
de tot atâta moralitate cît prejudiciu moral invocă prin
instanţele de judecată, ar însemna ca ministrul să vadă
un păcat de moarte în irosirea a barem unui leu din
banul public, iar deputatul să nu aibă tihnă din cauza
promisiunilor electorale nerealizate. Din păcate, realitatea
e alta: prejudiciu moral mare la... moravuri mărunte.
Dreptul civil socialist nu recunoştea prejudiciul
moral, caliﬁcându-l ca ﬁind de sorginte burgheză.
Prin urmare, nu există o practică judiciară temeinică
în acest sens. Doctrina juridică naţională dar, mai ales,
instanţele de judecată nu au reuşit să identiﬁce nişte
criterii concrete şi statornice de evaluare a prejudiciului
moral şi, în consecinţă, nişte criterii de determinare a
sumelor necesare reparării acestuia.
La fel, jurisprudenţa moldovenească încă nu a făcut o
demarcaţie clară între libertatea exprimării şi dreptul la
respectarea demnităţii. Recunoaştem, este o chestiune pe
cît de complexă, pe atât de delicată. Ambele drepturi sunt
susceptibile de abuzuri. Şi exemple de acest fel sunt multe.
În acest sens, Centrul de Investigaţii Jurnalistice (CIN),
pe de o parte, sprijină demersurile colegilor de breaslă,
dar şi recenta iniţiativă legislativă privind modiﬁcarea şi
completarea celebrului deja articol 16 din Codul Civil
– apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale
– pentru a elimina pretextele unei exercitări abuzive
a acestui drept. Pe de altă parte, suntem conştienţi că

libertatea opiniei şi a exprimării nu este una absolută,
altfel spus, ştim că legea apără libertatea şi nu volnicia
cuvântului, prin urmare, noi tratăm cu respect dreptul
ﬁecăruia de a-şi apăra onoarea, demnitatea şi reputaţia
profesională şi nu facem un cap de ţară dacă unele dintre
persoanele vizate în materialele noastre ne cheamă în
judecată pe temeiul articolului 16 din Codul civil. Totuşi,
pentru a înţelege unde sfârşeşte libertatea opiniei şi unde
începe denigrarea, pentru a evita extremele, se impun
unele precizări.
Repetăm, nu punem la îndoială necesitatea acestei
norme de drept. Trebuie, însă, să recunoaştem că satisfacţia
morală este un drept susceptibil în mod deosebit de abuz.
Totodată, este delicată delimitarea pretenţiilor indivizilor
irascibili, cărora le provoacă suferinţă orice aﬁrmaţie
nefavorabilă lor, de pretenţiile persoanelor demne, care
sancţionează atingerile aduse bunului lor nume.

Prezumţia nevinovăţiei nu exclude
dreptul la informaţie
Cazul ministrului Gheorghe Papuc
O primă observaţie se referă la excesele admise
la interpretarea prezumţiei nevinovăţiei. Genul
de jurnalism pe care îl practică, obligă ziariştii de
investigaţii să dezvăluie în materialele lor fapte grave:
acte de corupţie, crimă organizată, abuzuri, violenţe...
Potrivit celor ce ne dau în judecată pe motiv că aceste
investigaţii îi defăimează, prezumţia nevinovăţiei ar
exclude difuzarea oricărei informaţii despre infracţiuni
şi despre persoanele bănuite, învinuite sau inculpate
de săvârşirea acestora. Sub paravanul acestui principiu
constituţional infracţiuni grave sunt „descaliﬁcate” din
subiecte de interes public în chestiuni private.
Respingem o astfel de înţelegere a prezumţiei
nevinovăţiei. Orice infracţiune, prin deﬁniţie, presupune
pericol social. Prin urmare, jurnaliştii nu numai că nu pot
ocoli aceste subiecte, dar e de datoria lor profesională să le
facă publice. Respectând, desigur, o regulă deontologică:
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în asemenea materiale nu-şi au locul veleităţile justiţiare
– ziaristul trebuie să informeze şi nu să judece.
Potrivit uzanţelor statornicite deja la Centrul de
Investigaţii Jurnalistice, majoritatea articolelor sunt
remise autorităţilor (a se vedea: „Chinurile presei”, www.
investigatii.md). Din păcate, de cele mai multe ori aceste
demersuri sunt neglijate şi doar într-un caz organul de
urmărire penală a luat atitudine: la 30 ianuarie 2004 a
fost publicată investigaţia Centrului „Fulger şi Papuc” (a
se vedea: www.investigatii.md), iar la 13 februarie 2004
procuratura Buiucani reia urmărirea penală a faptelor
prezentate în investigaţie. În acea cauză penală era
cercetată activitatea ﬁnanciar-contabilă a Brigăzii de poliţie
cu destinaţie specială „Fulger”, al cărei şef la acea vreme
era actualul ministru al afacerilor interne dl Gheorghe
Papuc. Dar chiar şi-n aceste împrejurări (sau poate
tocmai pentru a se răfui cu cei care au readus la suprafaţă
un dosar penal) ministrul Gheorghe Papuc cheamă în
judecată autorii materialului pentru apărarea onoarei,
demnităţii şi reputaţiei sale profesionale. Şi în acest caz s-a
invocat prezumţia nevinovăţiei iar în categoria informaţii
ponegritoare a fost inclusă chiar şi aﬁrmaţia „de trei ani se
tot constată că avem corupţie la toate nivelurile, numai că
nu avem corupţi”. Ştia ce ştia însă domnul ministru, altfel
de ce ar ﬁ dat dovadă de atâta ezitare: pentru neprezentarea
reclamantului în şedinţă de judecată, cererea a fost scoasă,
repetat, de pe rol.
O altă observaţie. Investigaţia nu poate ﬁ episodică. În
ea sînt dezvăluite un şir de fapte, de regulă, întortocheate,
ce se desfăşoară într-o perioadă îndelungată şi sînt vizate,
direct sau tangenţial, mai multe persoane. Iar pentru
o expunere veridică, netendenţioasă a subiectului sînt
prezentate opiniile, contradictorii de regulă, a celor vizaţi
direct. Aşa se face, dar cei ce ne cheamă în judecată
încearcă să-şi apere nu doar sau nu atât propria onoare, cît
onoarea altora, adică „până una alta ţie nu au ce-ţi reproşa,
du-te şi cere dezminţirea celor aﬁrmate despre tine dar,
mai ales, a celor aﬁrmate despre noi”. În această postură
de avocat nepoftit a fost şi ministrul Papuc în procesul
civil de defăimare prezentat mai sus – pe lângă propria
onoare, el a încercat să-şi apere şi foştii subalterni. La fel a
procedat şi unul din executorii judiciari vizaţi în materialul
„Rechinii la centrul distractiv „Moscova” (a se vedea:
www.investigatii.md) care în procesul intentat ziarelor
ce au publicat investigaţia Centrului nu-şi apără propria
onoare, ci onoarea colegilor trimişi în judecată pentru
săvârşirea unor abuzuri. Penalul ţine în loc civilul. Prin
urmare, încercările, ce se vor isteţe, ale persoanelor ce riscă
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să ﬁe trase la răspundere penală de a se disculpa în cadrul
unui proces civil de apărare a onoarei, ﬁe că o fac personal
sau prin intermediul unor ﬁguranţi ai investigaţiei, sunt
până la urmă frivole şi trebuie respinse hotărât.

Exercitarea efectivă a accesului la
informaţie
La prima vedere s-ar pune întrebarea la ce ar folosi
normele juridice privind accesul la informaţie unui
ziarist de investigaţii – datele necesare pentru o veritabilă
investigaţie nu sunt lesne oferite de autorităţi, prin
urmare, acestea trebuie căutate la alte surse. Ideea este
eronată. Statul a fost şi rămâne cel mai mare depozitar
de informaţii. Pornind de la informaţii cum sunt data şi
locul naşterii ﬁecărui cetăţean şi sfârşind cu informaţii
cum ar ﬁ volumul exporturilor – toate acestea şi alte
date sunt deţinute de autorităţi, de instituţii publice
centrale şi locale.
De cele mai multe ori informaţia pe care o deţin
autorităţile este tocmai elementul cheie ce lipseşte
pentru întregirea unei investigaţii. Această informaţie şi
este solicitată de la furnizori de către ziariştii Centrului.
Şi pentru că în materialele Centrului de Investigaţii
Jurnalistice sînt cercetate subiecte „delicate”, cererile
respective rămân adeseori fără soluţionare.

Trecute la „secret de stat” chiar şi salariile
Cazul CCCEC
Centrul de Investigaţii Jurnalistice (la acea vreme
acesta activa în cadrul Asociaţiei Presei Independente)
a solicitat de la Centrul pentru Combaterea Crimelor
Economice şi Corupţiei (CCCEC), încă în februarie 2004,
informaţia privind mărimea salariilor angajaţilor acestuia.
CCCEC nu a prezentat aceste date pe motiv că „mărimea
salariilor colaboratorilor Centrului este stipulată prin
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova care, prin
decizia organului executiv nu poate ﬁ făcută publică”. CIN
a atacat în judecată, la 21 aprilie 2004, refuzul CCCEC
de a prezenta aceste informaţii. Nu vom insista asupra
probatoriului. Vom preciza doar că argumentul de bază
al CCCEC întru justiﬁcarea refuzului de a prezenta datele
solicitate a fost secretul de stat. Noi, la rundu-ne, am
aﬁrmat că, potrivit Legii nr. 982/2000 privind accesul la
informaţie, exercitarea dreptului de acces la informaţie
poate ﬁ supus doar restricţiilor reglementate prin lege
organică. Totodată am arătat că, reclamatul n-a făcut
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dovada secretului de stat potrivit procedurii instituite
chiar de legea cu acelaşi nume. Instanţa de fond, Curtea
de Apel Chişinău, a respins cererea CIN ca neîntemeiată.
Am atacat cu recurs hotărârea primei instanţe. Curtea
Supremă de Justiţie, a casat, la 1 decembrie 2004, hotărârea
Curţii de Apel remiţând cauza spre rejudecare unui alt
complet de judecată. În cadrul rejudecării, la cererea
instanţei, a fost prezentată şi hotărârea de guvern emisă
cu parafa „secret”. Astfel, am aﬂat că în ea nu se conţine
informaţia nemijlocită privind mărimea salariilor
angajaţilor Centrului, ﬁind prevăzute doar categoriile de
salarizare ale acestora. De această dată, Curtea de Apel
Chişinău pronunţă, la 7 februarie 2005, hotărârea prin care
obligă Centrul să furnizeze informaţia privind mărimea
salariilor angajaţilor CCCEC. Îndelungatul proces, însă, nu
a sfârşit aici: CCCEC a atacat la Curtea Supremă de Justiţie
această hotărâre. În cele din urmă, prin decizia sa din 22
iunie 2005, Curtea Supremă de Justiţie respinge recursul şi
menţine hotărârea primei instanţe. Această hotărîre nu a
fost, încă, executată de către CCCEC.
Corupţiei trebuie să i se opună, indubitabil, întregul
sistem de drept. Toate organele judiciare trebuie antrenate
în contracararea acestui fenomen. Însă, fără discriminări
sau favoruri. Un sistem judiciar democratic are o structură
echilibrată: nu pot exista organe de urmărire penală sau
instanţe de judecată privilegiate, faza urmăririi penale nu
poate ﬁ mai importantă decât faza judecăţii (sau invers),
cei ce fac aceeaşi muncă nu pot ﬁ plătiţi diferit...
CCCEC este prezentat de către Puterea actuală ca
instituţie-cheie a politicii penale pe segmentul de luptă
cu corupţia. Aşa să ﬁe oare?
Potrivit Codului de procedură penală (art. 270),
procurorul exercită exclusiv urmărirea penală în cazurile
infracţiunilor săvârşite de Preşedintele ţării, deputaţi,
membri ai guvernului, judecători, procurori, generali,
oﬁţeri de urmărire penală. Aşadar, faţă de demnitari – cei
care dirijează maşina de stat, cei situaţi în posturile-cheie
ale acesteia, indiferent că fac parte din puterea executivă,
legislativă sau judiciară – CCCEC nu poate efectua urmărirea
penală. Nimic deosebit până aici – aceasta-i procedura,
acestea-s competenţele. Atunci însă când procurorii, ca şi
judecătorii, de altfel, ne spun ce leafă primesc, iar CCCEC-ul
ne declară oﬁcial că salariile angajaţilor acestuia constituie
secret de stat, apar nişte semne de întrebare. Mai adăugăm
aici discrepanţa dintre dotarea materială a Procuraturii
faţă de cea a CCCEC în detrimentul primei: Procuratura
Anticorupţie, de exemplu, are în dotare doar două
calculatoare, iar unii procurori ai Procuraturii Generale
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aﬁrmă că din biroul lor doar telefonul şi seiful sunt ale
instituţiei, mobila şi celelalte ﬁind aduse de ei.
De ce Procuratura, chemată să lupte cu marea corupţie
(aceasta nu este o ﬁgură de stil), este mai prost plătită
decât CCCEC-ul? Altfel spus, de ce cei care trebuie
să tragă la răspundere penală miniştrii sau deputaţii
corupţi primesc o leafă mai mică decât cei care trebuie
să facă acelaşi lucru în raport cu medicii sau inspectorii
corupţi? Anapoda administrare a actului de justiţie. Şi,
desigur, ne întrebăm dacă ea este rodul întâmplării sau
e vorba de o subﬁnanţare deliberată a celor ce trebuie să
ajungă la rădăcina acestui viciu social?
Apropo, încercări de a constitui organe judiciare
„de elită” au fost şi în alte ţări. Această soluţie a fost
însă abandonată ca ﬁind incompatibilă cu un sistem
judiciar democrat.
Interesul Centrului de Investigaţii Jurnalistice
pentru această informaţie nu a fost determinat, cum
poate cred unii, de banala invidie: „hai să numărăm şi
banii acestora”. Pur şi simplu ne-am zis că dacă Puterea
ne spune zilnic(!) că luptă cu corupţia, să ne spună şi
cît plăteşte celora ce sunt antrenaţi direct în această
muncă. Şi, ca să nu ﬁm înţeleşi greşit, mai precizăm
– nu leafa angajaţilor CCCEC trebuie redusă, dar cea a
procurorilor şi judecătorilor trebuie majorată.
Iar acest soi de tertip birocratic gen „leafa noastră e
secret de stat” este ridicol, incompatibil cu mult promisa
de către autorităţi transparenţă şi trebuie abandonat
odată pentru totdeauna. Dacă cetăţeanul nu poate ocoli
impozitele prin secretul veniturilor, de ce, la o adică,
salariile plătite din bani publici trebuie secretizate? Ce
se va întâmpla dacă cetăţenii vor aﬂa cum sînt plătiţi
cei ce trebuie să-i apere? Nedescoperirea faptelor de
corupţie pun în pericol securitatea statului şi nicidecum
destăinuirea lefurilor celor ce trebuie să-i tragă la
răspundere pe cei vinovaţi de aceste fapte. Aşa-zisul
„secret de stat”, bravura, parada de arestări spectaculoase
trebuie înlocuite cu sobrietatea şi cu eﬁcienţa, pe ﬁnal,
a urmăririi penale înfăptuite de CCCEC.

O investigaţie poate ﬁ ﬁnalizată doar
prin perseverenţă
Cazul Procuratura Generală
Pe parcursul anilor 2003-2004 Centrul de Investigaţii
Jurnalistice a publicat o serie de materiale în care dezvăluia
un caz de corupţie normativă şi, implicit, abuzurile comise
la plata indemnizaţiilor de pensionare unor procurori (a
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se vedea: „Rapt de milioane în stil comunist”, ”Tunul”
procurorului general”, www.investigatii.md). Acele fapte
au constituit şi obiectul unui control al Curţii de Conturi.
Temeinicia celor scrise de către CIN a fost ulterior
conﬁrmată chiar şi de către Procuratura Generală (a se
vedea: „Corupţia din procuratură”, www.investigatii.md).
Şi pentru că o investigaţie abandonată la jumătate de
cale este o investigaţie ratată, CIN a solicitat Procuraturii
Generale, la 25 mai 2004, în temeiul Legii privind accesul
la informaţie, datele complete privind acest caz (a se vedea:
„Vom aﬂa oare cine dintre procurori a însuşit banii publici”,
www.investigatii.md). Procuratura Generală nu a soluţionat
în termenul legal cererea CIN, motiv pentru care, la 19
iunie 2004, ne-am adresat în instanţa de judecată. Curtea
de Apel Chişinău, la 23 noiembrie 2004, scoate de pe rol
cererea CIN pe motiv că nu a fost respectată procedura
precontencioasă. Considerând încheierea neîntemeiată,
am atacat-o cu recurs. La 2 martie 2005 Curtea Supremă
de Justiţie casează încheierea Curţii de Apel Chişinău şi
restituie pricina spre judecare în aceeaşi instanţă. După
mai multe amânări ale procesului, la 7 iunie 2005, Curtea
de Apel Chişinău pronunţă hotărârea sa prin care obligă
Procuratura Generală să prezinte informaţia solicitată
de CIN. Încă nu ştim, se vor supune acestei hotărâri
responsabilii de la Procuratura Generală sau o vor ataca cu
recurs. Nu am prezentat acest periplu judiciar întâmplător
(de altfel, ca şi cel de mai sus – CIN contra CCCEC ). El
vădeşte insistenţa jurnaliştilor Centrului, preocuparea
lor pentru continuitatea unei investigaţii, dar, din păcate,
mai demonstrează şi diﬁcultăţile accesului la informaţie.
Potrivit prevederilor acestei legi, informaţia, care trebuie
prezentată solicitantului în cel mult 15 zile lucrătoare, este
căutată prin instanţe... cu anii.

Hotărâri neexecutate
Cazul Cancelaria de Stat şi MAE
Între funcţia statului de a edicta norme şi capacitatea
lui de a le asigura executarea întotdeauna a existat un
decalaj. În prezent, însă, asistăm la adevărate falii.
Asta se întâmplă atunci când există o ruptură între
ceea ce-şi propune statul să realizeze şi capacităţile
sale economice, organizaţionale, ﬁnanciare, calităţile
intelectuale, volitive dar şi morale, ale armatei de
funcţionari ce asigură realizarea puterii statului. Nu
este suﬁcient ca autorităţile să aibă intenţii nobile, mai
e necesară şi o atitudine pe măsură. Când statul nu-i
recunoaşte cetăţeanului un drept, acesta rămâne, totuşi, cu
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speranţa unei legi viitoare ce-i va proteja interesul. Atunci,
însă, când dreptul statuat într-un număr fără capăt de
acte normative este încălcat grosolan – ﬁindcă statul nu
are capacitatea să-şi realizeze propriile legi – cetăţeanul
rămâne şi fără acea ultimă speranţă.
Martorii unui exemplu de acest fel sînt şi ziariştii
CIN. Încă la 3 decembrie 2004 Curtea de Apel Chişinău
a pronunţat o hotărâre prin care dă câştig de cauză
Centrului de Investigaţii Jurnalistice într-un proces
privind accesul la informaţie, obligând Cancelaria de Stat
şi Ministerul Afacerilor Externe să furnizeze informaţia
referitoare la costurile campaniei de promovare a imaginii
Republicii Moldova în presa internaţională (pentru
detalii a se vedea: „Cioara vopsită” www.investigatii.md).
În aceeaşi zi, Curtea de Apel mai pronunţă o hotărâre
prin care obligă Cancelaria de Stat să prezinte centrului o
serie de date privind veniturile demnitarilor şi activitatea
Comisiei centrale de control privind declaraţiile despre
venituri şi proprietate. Deşi, potrivit Legii contenciosului
administrativ, hotărârea se execută în termen de cel mult
30 de zile de la data la care aceasta rămâne irevocabilă,
hotărârile numite nu au fost executate nici până în
prezent, deşi a trecut deja jumătate de an din acel moment.
Ignorarea făţişă a justiţiei de către demnitarii Guvernului
şi ai Ministerului Afacerilor Externe este completată,
cu regret, şi de deﬁcienţele, cronice deja, ale procedurii
judiciare naţionale ajunsă în faza de executare.
Executorul judiciar al Direcţiei Buiucani a
Departamentului Executare a Deciziilor Judiciare (DEDJ)
care a luat sub control executarea hotărârilor menţionate
mai sus spunea că nu poate expedia debitorului
propunerea de executare a hotărârii de bună voie...
ﬁindcă nu are bani pentru scrisoarea recomandată, se
duc la poştă şi o expediază cei interesaţi. Pentru tipărirea
legilor bani s-au găsit, pentru scrisorile DEDJ-ului – nu.
Asemenea inconsecvenţe reduc de multe ori justiţia la
decorul pe care ni-l oferă Monitorul Oﬁcial.
Resemnarea însă nu este acceptată de echipa
Centrului de Investigaţii Jurnalistice. Iar demnitarii
trebuie să cunoască o legitate simplă a jurnalismului de
investigaţie: pe cât mai îndelungată şi mai îndârjită este
tăinuirea informaţiei, pe atât mai mare este interesul şi
insistenţa ziariştilor întru dobândirea ei, tocmai de aceea
formula de încheiere a unei investigaţii este „la acest
subiect vom reveni”...
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Practica judiciară din Republica Moldova
şi libertatea de exprimare
Principalul articol al Codului Civil al Republicii
Moldova ce se referă la apărarea onoarei, demnităţii
şi reputaţiei profesionale este articolul 16. Conform
principiului pus la baza articolului, orice persoană
este în drept să ceară dezminţirea informaţiei ce îi
lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională şi
compensarea daunelor morale şi materiale cauzate, dacă
cel care a răspândit-o nu dovedeşte că ea corespunde
realităţii.
În lumina articolului 4 al Constituţiei Republicii
Moldova legislaţia naţională urmează a ﬁ aplicată prin
prisma tratatelor internaţionale în domeniul drepturilor
omului la care Republica Moldova este parte şi, implicit,
în lumina interpretărilor date de Curtea Europeană
a Drepturilor Omului (CEDO) Convenţiei pentru
apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale
(Convenţie), în particular, libertăţii de exprimare şi
informare prevăzut de articolul 10 al Convenţiei...
De drept, examinarea cererilor înaintate în temeiul
articolului 16 al Codului Civil este destul de complicată
şi complexă şi necesită o pregătire juridică adecvată
atât a părţilor în proces, cât şi a judecătorului care
examinează cauza civilă, deoarece cauzele de defăimare
implică inevitabil „conﬂictul” dintre două drepturi - cel
al respectului vieţii private şi libertatea de exprimare şi
informare ce presupune o abordare echilibrată.
Libertatea de exprimare nu este un concept absolut
şi cunoaşte limitări care însă urmează a ﬁ instituite
convingător şi de strictă interpretare. Cu alte cuvinte,
la adoptarea hotărârii pe marginea cauzelor respective
judecătorul urmează să explice suﬁcient de clar care
este necesitatea de a admite în totalitate sau în parte
pretenţiile din cererea de chemare în judecată.
Observînd practica judiciară din Republica Moldova
în acest domeniu, mi s-a părut că percepţia libertăţii
de exprimare şi informare în Republica Moldova
diferă de conceptul clasic al libertăţii de exprimare şi
informare dezvoltat de CEDO. Principalele deﬁcienţe
ţin de realizarea sarcinii probaţiunii; perceperea
rolului presei într-o societate democratică; stabilirea
cuantumului daunei care se acordă reclamantului şi
realizarea dreptului de acces la informaţia ce vizează
chestiuni de interes public.

Sarcina probaţiunii
Articolul 16 din Codul Civil interzice defăimarea
unei persoane, adică răspândirea informaţiilor
defăimătoare despre acesta care nu corespund realităţii.
Sarcina probaţiunii în asemenea cauze este pusă pe
umerii persoanei care a răspândit informaţiile. De
notat că această sarcină a probaţiunii se referă doar la
demonstrarea veridicităţii informaţiei răspândite, şi nu
se extinde asupra netemeiniciei pretenţiilor de ordin
pecuniar ale reclamantului, ﬁe şi la demonstrarea că un
pasaj anume nu constituie „informaţie”. Cu alte cuvinte,
în lumina principiilor de procedura civilă, ţine de sarcina
reclamantului să demonstreze că pasajele contestate de el
constituie „informaţii”, adică relatări cu caracter factologic
şi informativ ce îi afectează onoarea, demnitatea şi reputaţia
profesională şi că pretenţiile lui de ordin pecuniar sunt
întemeiate, iar pârâtul urmează doar să demonstreze că
„informaţia” contestată corespunde realităţii.
Sarcina demonstrării veridicităţii, în principiu, nu
este contrară principiilor dezvoltate de CEDO, însă ea nu
trebuie să ﬁe absolută. Astfel, ea nu urmează a ﬁ aplicată
„judecăţilor de valoare”. În acelaşi timp jurnalistul poate
ﬁ exonerat de răspundere în anumite cazuri, chiar dacă
nu demonstrează veridicitatea informaţiei răspândite.
„Judecata de valoare”. La examinarea cauzelor
privind apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei
profesionale urmează a ﬁ făcută distincţia între defăimare
şi injurie. Defăimarea vizează răspândirea unor mesaje
cu caracter factologic şi informativ ce pot afecta onoarea,
demnitatea şi reputaţia profesională a unei persoane,
iar injuria reprezintă răspândirea opiniei, concluziei,
aprecierii cu privire la informaţii ce ofensează, şochează
sau deranjează, pe care CEDO le-a supranumit „judecăţi
de valoare”. Aparent, din lectura articolului 16 al Codului
Civil reiese că acesta este aplicabil doar defăimării şi
nu injuriei, or, el condiţionează respingerea pretenţiilor
din o cerere de chemare în judecată de demonstrarea
veridicităţii mesajelor răspândite, iar o persoană nu
poate ﬁ obligată să demonstreze veridicitatea opiniei,
concluziei sau aprecierii proprii, acest lucru este imposibil
de realizat şi violează articolul 10 al Convenţiei (Lingens
v. Austria, hot. 08 iulie 1986, § 46).
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Notăm aici că „injuria” nu este interzisă expres de
legislaţia civilă, ceea ce nu exclude depunerea unei astfel
de cereri în instanţa de judecată. Întrebarea este dacă o
persoană poate pretinde daune morale pentru „injuria
civilă”. Conform unei practici naţionale constante,
compensarea daunelor morale este posibilă doar dacă
legislaţia naţională prevede expres posibilitatea încasării
daunei morale. Cu alte cuvinte, conform practicii
judiciare existente, o persoană nu poate pretinde daune
morale pentru injuria civilă.
Deşi Curtea Supremă de Justiţie a explicat instanţelor
judecătoreşti că la examinarea cauzelor de defăimare
judecătorii urmează să distingă „judecăţile de valoare”
de mesajele cu caracter factologic şi informativ (p. 1/7
Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.11,
din 27 martie 1997, cu modiﬁcările ulterioare), în
marea majoritate a cazurilor pârâţii sunt obligaţi să
demonstreze că opinia, concluzia sau aprecierea lor
corespunde realităţii, chiar dacă ei susţin că aceasta
reprezintă o „judecată de valoare”. Cu alte cuvinte,
judecătorii din Republica Moldova, aparent, nu pot
distinge „informaţiile” de „judecăţile de valoare”, uneori
chiar ﬁind foarte complicat de a face o distincţie clară. În
acest scop urmează ca pretenţiile din cererea de chemare
în judecată să ﬁe examinate în contextul articolului în
ansamblu şi nu izolat. Cu regret, acest lucru nu poate ﬁ
regăsit în practica judiciară din Republica Moldova.
“Exonerarea de răspundere conform legislaţiei
Republicii Moldova”. Există cazuri în care, conform
legislaţiei naţionale (articolul 27, Legea presei), jurnaliştii
şi organul de informare în masă sunt exoneraţi de
răspundere pentru răspândirea unor informaţii, chiar
dacă acestea nu corespund realităţii. Astfel, jurnaliştii şi
organul de informare în masă nu va răspunde pentru
informaţia cuprinsă în documentele şi comunicatele
oﬁciale ale autorităţilor publice, pentru reproducerea
textuală a discursurilor publice sau pentru rezumarea
lor adecvată. Judecătorii naţionali interpretează foarte
îngust aceste cazuri de exonerare de răspundere. Astfel,
judecătorii naţionali înţeleg prin „informaţia cuprinsă
în comunicatele oﬁciale ale autorităţilor publice” doar
informaţia scrisă oﬁcial, parvenită de la autorităţile
publice. Adeseori informaţia ce a parvenit de la autorităţile
publice prin alte mijloace decât prin biroul de presă nu
este apreciată ca un „comunicat oﬁcial al autorităţilor
publice”, iar jurnalistul şi organul de informare în masă
nu este exonerat de responsabilitate pentru răspândirea
acestora.
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Prin „document oﬁcial”, în sensul articolului 27 din
Legea presei înţelegem înscrisul ce emană oﬁcial de la
o autoritate publică. Într-un caz (Ghenadie Şarafulin
v. redacţia ziarului „Aciîc Ghioz”, dec. 09 iunie 2004)
Curtea Supremă de Justiţie a conchis că publicaţia
periodică nu poate ﬁ exonerată de răspundere pentru
publicarea unui act secret ce îl viza pe reclamant,
deoarece reclamantul a intrat ilegal în posesia acelui
act. Cu alte cuvinte, răspândirea informaţiilor cuprinse
în actele oﬁciale care nu sunt publice şi sunt dobândite
contrar legii nu serveşte drept temei de exonerare de
răspundere a jurnalistului şi organului de informare în
temeiul articolului 27 din Legea presei.
Prin „discursuri publice” în sensul articolului 27 al
Legii presei judecătorii naţionali înţeleg doar discursurile
făcute în prezenţa mai multor persoane sau în cadrul
unei emisiuni televizate sau radio. Nu este clar care este
sensul sintagmei „rezumarea adecvată” a unui discurs
public, comunicat oﬁcial, ﬁe act oﬁcial din textul aceluiaşi
articol. Este clar însă că jurnalistul sau organul de
informare în masă nu este exonerat de responsabilitate
pentru răspândirea comunicatelor oﬁciale, a declaraţiilor
ce emană de la altcineva decât o „autoritate publică”, ﬁe a
rezumatului lor adecvat (a se vedea decizia Curţii Supreme
de Justiţie din 19 octombrie 2003 pe cauza Solomon v.
publicaţia periodică Flux). Prin „autoritate publică” se
înţelege orice persoană care este exponent al puterii
publice şi are atribuţii legate de exercitarea funcţiilor
executive, legislative sau judecătoreşti ale statului.
Scopul exonerării de răspundere în temeiul
articolului 27, Legea presei, reiese din prezumţia
caracterului legal al actului oﬁcial sau al
comportamentului autorităţilor publice şi sporirea
încrederii societăţii în autorităţile publice. Din acest
considerent nu este clară interpretarea atât de îngustă
a prevederilor articolului 27 din Legea presei.
Un alt aspect ce ţine de sarcina probaţiunii este
imprescriptibilitea acţiunilor privind apărarea onoarei,
demnităţii şi reputaţiei profesionale. Cu alte cuvinte,
obligaţia jurnalistului de a demonstra veridicitatea
informaţiilor răspândite nu este limitată în timp. Astfel,
o persoană va putea cere dezminţirea unor informaţii şi
peste 10 ani. Evident ca poziţia pârâtului în acest caz va ﬁ
foarte diﬁcilă, or, posibilitatea de a se apăra va ﬁ afectată
de timp, iar declaraţiile martorilor vor ﬁ puţin credibile.
Acest lucru este anormal. Astfel, în unele state (de ex.,
Franţa) termenul de prescripţie pentru depunerea unei
cereri de defăimare este limitat la câteva luni.
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„Lipsa necesităţii angajării responsabilităţii
pecuniare a jurnaliştilor conform practicii CEDO”.
În repetate rânduri CEDO a notat că orice limitare
a libertăţii de exprimare urmează a ﬁ convingător
instituită (Handyside v. Regatul Unit, hot. 07 decembrie
1976, § 49; Jersild v. Danemarca, hot. 23 septembrie
1994, § 37).
Instanţele naţionale angajează responsabilitatea
pecuniară a mijloacelor de informare în masă şi a
jurnaliştilor, întotdeauna cînd acestea răspândesc
declaraţiile unor terţi, a căror veridicitate nu este
probată (a se vedea decizia Curţii Supreme de Justiţie
din 20 februarie 2003 pe cauza Călugăru v. publicaţia
periodică Flux).
Cu câteva ocazii (Jersild v. Danemarca, idem, § 35;
Thoma v. Luxembourg, hot. 29 martie 2001, § 62) CEDO
a statuat că sancţionarea penală sau obligarea unui
jurnalist la plata despăgubirilor pentru simplul fapt
că a ajutat la răspândirea declaraţiilor venite de la un
terţ ar împiedica grav contribuţia presei la discutarea
chestiunilor de interes general, şi nu trebuie să existe
decât dacă motive deosebit de impetuoase o cer. Printre
motivele „deosebit de impetuoase” care pot justiﬁca o
asemenea limitare ar putea ﬁ refuzul jurnalistului de a-şi
dezvălui sursele sau subsemnarea la declaraţiile terţului.
Cu alte cuvinte, angajarea responsabilităţii mijloacelor
de informare în masă şi jurnaliştilor în toate cazurile
nu este perfect compatibilă cu jurisprudenţa CEDO.
Judecătorii naţionali interpretează în termeni
absoluţi obligaţia de probă a veridicităţii informaţiei,
cu excepţiile stabilite de articolului 27, Legea presei.
Astfel, jurnalistul este chemat să demonstreze nu doar
veridicitatea informaţiei răspândite, ci şi exactitatea
absolută a acestei informaţii (a se vedea decizia Curţii
Supreme de Justiţie din 19 octombrie 2003 pe cauza
Solomon v. Publicaţia Periodică „Flux”). O asemenea
interpretare strictă este puţin compatibilă cu standardele
privind libertatea de exprimare elaborate şi dezvoltate
de CEDO, conform cărora libertatea jurnalistică, de
asemenea, acoperă un posibil recurs la un anumit
grad de exagerare, sau chiar provocare (Prager and
Oberschlick v. Austria, hot. 26 aprilie 1995, § 38).
Într-un caz recent (Busuioc v. Moldova, hot. 21
decembrie 2004, § 90) Curtea a mai reiterat poziţia sa
expusă anterior (Thorgeir Thorgeirson v. Islanda, hot. 25
iunie 1992, § 63), precum că obligarea unui jurnalist la
plata compensaţiilor pentru că a răspândit informaţii al
căror adevăr nu a fost stabilit, în circumstanţele în care
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jurnalistul nu a fost de rea credinţă şi acesta a efectuat o
cercetare rezonabilă a faptelor relatate ce vizau pretinsele
ilegalităţi comise de persoane publice, contravine
articolului 10 al Convenţiei. Cu alte cuvinte, chiar în
cazul răspândirii informaţiilor ce nu corespund realităţii,
obligarea jurnalistului la compensarea prejudiciilor
morale sau materiale va ﬁ contrară libertăţii sale de
exprimare garantate de articolul 10 al Convenţiei, dacă
jurnalistul nu a fost de rea credinţă şi a întreprins o
cercetare rezonabilă a informaţiei redate în materialul
său. Adică, angajarea responsabilităţii jurnalistului ca
urmare a interpretării stricte a obligaţiei pârâtului de a
demonstra veridicitatea informaţiei răspândite poate ﬁ
contrară articolului 10 al Convenţiei.
„Jurnalistul răspunde doar pentru ceea ce a
răspândit”. Uneori reclamanţii pretind că imaginea
ce i se creează celui vizat în materialul jurnalistic îi
afectează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională.
În asemenea situaţii reclamanţii nu contestă pasaje
concrete din materialul jurnalistic, ci mai degrabă
modul cum este scris articolul.
Precum a subliniat CEDO, articolul 10 din
Convenţie protejează nu doar substanţa ideilor şi
informaţiei exprimate, dar şi forma pe care aceasta
o ia (Oberschlick v. Austria, hot. 23 mai 1991, § 57).
În această privinţă CEDO a notat că sancţionarea
unui jurnalist pentru că în urma articolului scris de
el, cititorului i s-a creat o imagine negativă despre
reclamant, care era persoană publică, când articolul
viza chestiuni de interes public, contravine articolului
10 al Convenţiei (Lingens v. Austria, ibidem, § 41).
Aici CEDO a notat că nu este acceptabil ca sarcina
primordială a interpretării articolului să ﬁe lăsată la
discreţia cititorului. Cu alte cuvinte, la examinarea
cauzelor similare judecătorul trebuie să ia în
considerare, cu precădere, intenţia jurnalistului şi nu
impresia care putea apare la public. În cazul în care
judecătorul nu va putea găsi intenţia jurnalistului de
defăimare a reclamantului, obligarea jurnalistului la
plata despăgubirilor ar putea ﬁ contrară articolului
10 al Convenţiei. Mai mult, adeseori impresiile
apărute constituie „judecăţi de valoare”, iar obligaţia
de a demonstra veridicitatea „judecăţilor de valoare”
contravine prin sine libertăţii de exprimare.
Pentru a aplica corect standardele de mai sus, în
ﬁecare caz concret urmează a ﬁ discutată chestiunea
necesităţii limitării libertăţii de exprimare „într-o
societate democratică”.
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Rolul presei într-o societate democratică
Rolul presei; Chestiunile de interes public;
persoanele publice. Conceptul de „rol al presei întro societate democratică” este un produs al activităţii
CEDO şi nu al practicii judiciare naţionale. CEDO a
notat că fără pluralism, toleranţă şi deschidere nu există
o societate democratică, iar rolul presei în această
societate democratică este unul de „câine de pază” al
democraţiei. CEDO a mai notat cu aceeaşi ocazie că
libertatea de exprimare constituie un fundament esenţial
al societăţii democratice şi una din condiţiile de bază
ale progresului ei şi potenţialului de realizare a ﬁecărei
persoane. Ceea ce acoperă nu doar „informaţiile” sau
„ideile” favorabile şi inofensive, ci şi cele ce ofensează,
şochează sau deranjează (Handyside v. Regatul Unit,
ibidem, § 49; Jersild v. Danemarca, ibidem, § 37), iar
restricţiile discursului politic sau ale dezbaterilor pe
chestiuni de interes public sunt foarte limitate (Sürek v.
Turcia (nr. 1) [GC], hot. 08 iulie 1999, § 61).
Precum a notat Curtea, presa joacă un rol esenţial
într-o societate democratică. Deşi ea nu trebuie să
depăşească anumite limite ... obligaţia ei este totuşi de
a răspândi – într-o măsură consistentă cu drepturile
şi obligaţiile sale – informaţii şi idei privitor la toate
chestiunile de interes public (De Haes and Gijsels v.
Belgia, hot. 24 februarie 1997, § 37). Presa are sarcina
de a răspândi asemenea informaţii şi idei, iar publicul
are dreptul de a le primi. Altfel presa va ﬁ incapabilă
să-şi joace rolul său vital de „câine de pază” (Thorgeir
Thorgeirson v. Islanda, ibidem, § 63; Bladet Tromsø and
Stensaas v. Norvegia [GC], hot. 20 mai 1999, § 62).
Aparent, în Republica Moldova judecătorii percep
rolul presei ca pe cel de „informare corectă a populaţiei”
şi nu ca pe unul de pază al democraţiei. În lumina
obligaţiei foarte stricte de a demonstra veridicitatea
informaţiei răspândite, „informarea corectă” este
percepută ca o informare care nu ofensează, şochează
sau deranjează. Mai mult, în majoritatea cauzelor de
defăimare judecătorii stabilesc doar dacă un anume
pasaj corespunde realităţii. Imediat ce judecătorul
constată că un pasaj nu corespunde realităţii, acesta
ordonă plata compensaţiilor morale şi materiale. Cu
regret, judecătorii nu se expun asupra necesităţii plăţii
compensaţiilor. Cu alte cuvinte, standardele de mai sus
elaborate de CEDO nu sunt luate în considerare.
Persoanele publice. Conform statisticii, grosul
acţiunilor de defăimare sunt înaintate de aşa-numitele
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„persoane publice”, adică persoanele care datorită
funcţiei sau poziţiei pe care o ocupă în societate,
constituie inevitabil subiectul materialelor jurnalistice
pe chestiuni de interes public. De obicei, aceştia sunt
politicienii, funcţionarii, ﬁe oamenii de afaceri.
Precum a notat CEDO, un politician are dreptul la
protecţia reputaţiei, chiar şi atunci când el nu acţionează
ca o persoană privată, dar cerinţele acestei protecţii
trebuie să cedeze în faţa intereselor unei discuţii deschise
pe chestiuni politice.(Lingens v. Austria, ibidem, § 42;
Oberschlick v. Austria, ibidem, § 59)”. Limitele criticii
acceptabile sunt mai largi în privinţa unui politician
decât în cazul unei persoane private. Spre deosebire
de ultimii, primul, inevitabil şi cu bună ştiinţă, se lasă
deschis unei cercetări mai apropiate a cuvintelor şi
comportamentului sau de către jurnalişti şi de publicul
larg şi, în consecinţă, el trebuie să manifeste un grad
sporit de toleranţă. (Lingens v. Austria, ibidem p. 26, §
42; Incal v. Turcia, hot. 09 iunie 1998, § 54).
Postulatele din paragraful precedent sunt de o distinctă
importanţă, mai ales când este vorba de compensaţiile ce
urmează a ﬁ plătite, dacă se constată că cele răspândite
despre „persoana publică” nu corespund realităţii. Din
paragraful de mai sus se mai poate desprinde că la
examinarea cauzelor iniţiate de „persoanele publice”, ce
implică şi libertatea de exprimare, urmează a ﬁ făcută
o distincţie între „viaţa privată” a „persoanei publice”
şi comportamentul acesteia în exercitarea atribuţiilor
sale în calitate de „persoană publică”. Deşi nu se poate
spune că o „persoană publică” nu are viaţă privată (a se
vedea Von Hannover v. Germania, hot. 24 iunie 2004, §
61-81), protecţia acesteia trebuie să ﬁe foarte limitată
când este vorba de discuţii deschise pe chestiuni
politice sau chestiuni de interes public. CEDO a sugerat
că, în principiu, sancţionarea penală sau obligarea la
plata compensaţiilor pentru critica adusă activităţii
„persoanei publice” ce nu vizează viaţa lui privată, sau
chiar răspândirea informaţiilor ce nu corespund realităţii
despre acesta, ce se încadrează într-o discuţie deschisă
pe chestiuni de interes public, unde jurnalistul şi-a onorat
obligaţiile impuse de codul deontologic, nu este necesară
într-o societate democratică (Fressoz şi Roire v. Franţa,
hot. 21 ianuarie 1999; Busuioc v. Moldova, ibidem, § 90).
Cu regret, judecătorii naţionali nu fac distincţie
între „viaţa privată” şi „activitatea publică” a „persoanei
publice”, iar protecţia persoanelor publice împotriva
criticii parvenite din presă este deosebit de ridicată. Deşi
judecătorii din Republica Moldova nu respectă întru totul
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standardele de mai sus, într-un caz (Stepaniuc v. Jurnal
de Chişinău, hot. 03 martie 2004) Curtea Supremă de
Justiţie a ajuns la concluzia că recunoaşterea învinuirilor
aduse reclamantului privind implicarea în acţiuni de
protecţionism nu corespund realităţii este suﬁcientă
pentru a considera că au fost compensate prejudiciile
morale ce i-au fost cauzate.

Cuantumul despăgubirilor acordate
pentru defăimare
Dacă se constată că reclamantului i-au fost
cauzate prejudicii materiale prin defăimare, la cererea
reclamantului, judecătorul dispune încasarea daunei
materiale aduse din contul pârâtului. În eventualitatea
în care judecătorul găseşte că simpla dezminţire a
informaţiilor publicate nu este suﬁcientă pentru
restabilirea onoarei şi demnităţii, acesta poate dispune
şi plata compensaţiilor morale de către pârât.
Precum a reiterat CEDO, natura şi severitatea
penalităţilor impuse sunt factori ce urmează a ﬁ luaţi
în considerare la stabilirea proporţionalităţii limitării
libertăţii de exprimare, aşa cum este deﬁnită de articolul
10 al Convenţiei (a se vedea ca exemplu, Ceylan v. Turcia
[GC], nr. 23556/94, § 37, ECHR 1999 IV; Tammer v. Estonia,
nr. 41205/98, § 69, ECHR 2001 I; Lešník v. Slovacia, nr.
35640/97, § 63, ECHR 2003 IV). Prin stabilirea daunelor
instanţa nu trebuie să-l pedepsească pe reclamat, ci numai
să acorde despăgubiri care să compenseze, în modul
adecvat, prejudiciul cauzat. Trebuie să existe o relaţie
de proporţionalitate între acordarea despăgubirilor şi
gradul în care a fost lezată reputaţia profesională (Tolstoy
Miloslavsky v Regatul Unit, hot. 13 iulie 1995, § 49).
CEDO examinează dacă o sancţiune sau compensaţie
este proporţională, mai ales în baza motivării din actul
prin care a fost impusă sancţiunea sau a fost dispusă
plata compensaţiei. În cazul lipsei unei asemenea
motivări, sau dacă justiﬁcarea este insuﬁcientă, Curtea
constată violarea Convenţiei (Scharsach and News
Verlagsgesellschaft v. Austria, hot. 13 noiembrie 2003, §
45; Thoma v. Luxemburg, ibidem, § 65; Selistö v. Finlanda,
hot. 16 noiembrie 2004, § 70).
Dauna materială. Dauna materială care poate ﬁ
adusă prin defăimare poate lua forma prejudiciului
real sau a beneﬁciului ratat. Prejudiciul real, în cazul
de faţă, reprezintă dauna materială adusă nemijlocit
prin defăimare. Beneﬁciul ratat constituie pierderile
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viitoare care în mod normal urmau să ﬁe obţinute dacă
reclamantul nu ar ﬁ fost defăimat (care reprezintă dauna
adusă reputaţiei profesionale). Elementul esenţial care
urmează a ﬁ stabilit pentru angajarea responsabilităţii
materiale a pârâtului este relaţia de proporţionalitate
dintre dauna materială adusă şi defăimarea comisă.
Legătura cauzată urmează a ﬁ demonstrată de către
reclamant şi nu poate ﬁ prezumată.
Partea care pierde procesul este obligată să
compenseze integral celeilalte părţi cheltuielile legate
de judecarea pricinii (taxa de stat, cheltuielile legate de
desfăşurarea procesului, cheltuielile legate de citarea
martorilor şi efectuarea expertizelor, etc.) şi cheltuielile
pentru asistenţa judiciară (onorariile şi cheltuielile
avocaţilor). Compensarea integrală a cheltuielilor
legate de judecarea pricinii este anormală în cazul în
care pretenţiile din cererea de chemare în judecată
sunt întemeiate doar în parte. În acest caz judecătorul
urmează să dispună încasarea de la pârât a acestor
cheltuieli, proporţional cu pretenţiile admise.
Conform practicii general acceptate în Europa, chiar
dacă pretenţiile din cererea de chemare în judecată au
fost admise integral, onorariile avocaţilor nu urmează a
ﬁ încasate integral de la pârât decât dacă acestea au fost
angajate, sunt necesare şi sunt proporţionale în ceea ce
priveşte cuantumul lor (a se vedea ca exemplu Nilsen
şi Johnsen v. Norvegia [GC], nr. 23118/93, § 62, ECHR
1999-VIII Amihalachioaie v. Moldova, nr. 60115/00, § 47,
ECHR 2004). Astfel, în cazul în care judecătorul constată
că onorariul plătit avocatului, în circumstanţele cauzei,
este prea mare, judecătorul trebuie să dispună încasarea
acestuia de la pârât doar în parte. Deşi acest lucru este
anormal, conform practicii judiciare din Republica
Moldova, pârâţii sunt obligaţi să compenseze integral
cheltuielile reclamantului legate de judecarea pricinii,
chiar dacă aceasta a fost admisă doar în parte.
Dauna morală. Conform Codului Civil al Republicii
Moldova (articolul 1422), prejudiciul moral reprezintă
compensarea pentru suferinţele psihice şi ﬁzice cauzate
unei persoane printr-un delict civil, în cazul nostru prin
defăimare. Mărimea daunei morale cauzate reclamantului,
în cazul defăimării, urmează a ﬁ stabilită de către instanţa
de judecată, în funcţie de caracterul şi gravitatea suferinţelor
ﬁzice şi psihice cauzate reclamantului. În acelaşi timp,
mărimea daunei morale trebuie să ﬁe de natură să aducă o
satisfacţie persoanei vătămate (articolul 1423).
Intensitatea suferinţelor ﬁzice şi psihice urmează a ﬁ
demonstrată de reclamant. El, de asemenea, urmează să
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justiﬁce şi cuantumul daunei morale solicitate. Instanţa
de judecată, la stabilirea cuantumului daunei morale,
urmează să ia în calcul situaţia ﬁnanciară a pârâtului şi
realităţile din Republica Moldova (a se vedea Busuioc v.
Moldova, ibidem, § 96)
O întrebare ce a apărut inevitabil după intrarea în
vigoare a Codului Civil al Republicii Moldova a fost
dacă persoana juridică poate pretinde daune morale?
Este normal ca o persoană juridică să nu poată avea
onoare şi demnitate, şi nici suferinţe ﬁzice şi psihice,
deoarece acestea pot exista doar la persoanele ﬁzice.
Întrebarea este dacă persoana juridică poate pretinde
daune morale pentru lezarea reputaţiei profesionale?
În mod normal, reputaţia profesională la persoanele
juridice se materializează prin cifra de afaceri şi vadul
comercial, adică lezarea reputaţiei profesionale va duce
inevitabil la prejudicii materiale şi nu la unele morale.
Curtea Supremă de Justiţie însă a conﬁrmat într-un caz
(Gagauz şi Calea Ferată a Moldovei v. redacţia ziarului
Moldvavskie Vedomosti ş.a.) că o persoană juridică poate
pretinde daune morale pentru defăimare.
Existenţa daunei morale sau materiale nu poate ﬁ
prezumată. La stabilirea cuantumului daunei judecătorul nu trebuie să sancţioneze pârâtul, ci doar să
acorde compensaţii reclamantului (Tolstoy Miloslavsky
v Regatul Unit, idem, § 49).
Însă judecătorii naţionali dispun plata unor
compensaţii morale substanţiale, fără a face suﬁcient
de clar din ce motiv adjudecă compensaţii morale atât
de mari. Mai mult, aparent aceste daune sunt stabilite
arbitrar de judecător, or, reclamanţii excepţional de rar
îşi justiﬁcă pretenţiile de ordin moral. Unii reclamanţi
chiar (ex. Victor Stepaniuc) nici nu apăreau în instanţa
de judecată, iar magistratul dispunea încasarea compensaţiei maxime stabilite de lege, fără a se putea
expune chiar asupra suferinţelor ﬁzice şi psihice ale
reclamantului. Această lacună ar putea duce la o violare
a articolului 10 al Convenţiei.

Accesul la informaţiile de interes public
Luând în considerare sarcina presei într-o societate
democratică şi sarcina jurnalistului de a demonstra
veridicitatea informaţiilor răspândite, presa nu îşi poate
realiza sarcina sa principală fără accesul la informaţiile

de interes public. Bineînţeles că acest acces nu urmează a
ﬁ absolut şi poate ﬁ limitat din considerente de securitate
publică sau pentru protecţia drepturilor altor persoane.
Deşi Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea
privind accesul la informaţie, aceasta nu funcţionează.
Ca urmare, jurnaliştii beneﬁciază de un acces limitat la
informaţiile de interes public. Deşi în temeiul articolului
10 nu există obligaţia Guvernului de a acorda acces la
informaţiile de interes public (Gaskin v. Regarul Unit,
hot. 07 iulie 1989, § 53), lipsirea posibilităţii efective de a
aduce probe atunci când sarcina probaţiunii este pusă pe
seama jurnalistului este contrară libertăţii de exprimare
(a se vedea Jerusalem v. Austria, no. 26958/95, § 45-46,
ECHR 2001 II ; Busuioc v. Moldova, ibidem, § 88).
Într-un caz (Daac Hermes şi Daac-Prom v. redacţia
ziarului „Timpul” ş.a.) judecătorul a refuzat satisfacerea
demersului pârâţilor de a cere unele documente de la
reclamant care nu sunt publice şi le puteau servi în
apărare. Lipsirea efectivă a redacţiei ziarului Timpul
de posibilitatea de a aduce probe în susţinerea poziţiei
sale pe marginea acţiunilor intentate de companiile
„Daac-Hermes”, în lumina refuzului Guvernului de a
pune la dispoziţia pârâtului aceste documente, ar putea
determina încălcarea articolului 10 al Convenţiei.
Concluzii
Interpretarea sarcinii probaţiunii în dosarele de
defăimare este una prea rigidă, şi pune în pericol
respectarea libertăţii de exprimare. Astfel, judecătorii
naţionali nu disting „informaţiile” de „judecăţile de
valoare”, iar exonerarea de răspundere a organului de
informare în masă sau a jurnalistului este prea limitată;
 Legislaţia civilă a Republicii Moldova nu distinge
„injuria” de „calomnie”, iar conform practicii judiciare
constante o persoană nu poate solicita daune morale
pentru „injurie”;
 Rolul presei în Republica Moldova este perceput doar
ca unul de „informare corectă a populaţiei”, care însă nu
trebuie să şocheze, deranjeze sau să provoace;
 Compensaţiile acordate reclamanţilor în cauzele de
defăimare sunt acordate arbitrar, fără o justiﬁcare
adecvată;
 Magistraţii din Republica Moldova nu aplică adecvat
standardele elaborate de CEDO în domeniul libertăţii
de exprimare.
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Fără libertate culturală exprimată
în mass-media nu există dezvoltare umană
Din perspectiva drepturilor omului, degeaba
poţi să mănânci pe săturate dacă nu te poţi
mişca liber. Urmând aceeaşi logică şi căutând
acelaşi echilibru, putem aﬁrma că degeaba o ţară
beneﬁciază de o creştere economică anuală dacă
nu poate asigura libertatea culturală a cetăţenilor
săi, inclusiv a celor aparţinând grupurilor etnice,
lingvistice sau religioase.
Astfel, într-o lume ameninţată de pericolul
reprezentat de o presupusă şi inevitabilă ciocnire
a civilizaţiilor1 şi într-o ţară cum este Republica
Moldova, care a reuşit, totuşi, să creeze un spaţiu
politic în care conﬂictele pot ﬁ gestionate cu puţine
controverse civile - o realizare care a ocolit mai multe
foste state sovietice2 - libertatea culturală, exprimată
prin mass-media, trebuie privită ca un element esenţial
al dezvoltării umane.
În contextul opţiunii pentru pluralism,ne-am întrebat
dacă astăzi, la Chişinău, este încurajată diversitatea şi
cum să beneﬁciem de ea, în loc să o eliminăm? Am
încercat să vedem în ce măsură şi cât de des diferitele
aspecte ale multiculturalsmului se manifestă în presa
unei societăţi cum este cea moldovenească care încă
îşi dispută caracterul său monoetnic sau polietnic?
Sunt oare publicaţiile adresate grupurilor etnice sau
lingvistice din Moldova un element care promovează
includerea în locul excluderii? Câte dintre aceste ediţii
periodice au supravieţuit datorită (sau poate în poﬁda)
dreptului tuturor cetăţenilor recunoscut şi garantat de
stat prin Constituţie la păstrarea, la dezvoltarea şi la
exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi
religioase3?
În căutarea răspunsurilor, am răsfoit nişte publicaţii,
am întrebat nişte oameni, am consultat nişte documente
şi nişte arhive recente, pentru a consemna, fără pledoarie
şi fără regrete, nişte observaţii...

O privire fugară prin Catalogul ziarelor şi revistelor
pentru 2005, editat de Întreprinderea de stat de difuzare
a presei „Poşta Moldovei” şi legat de tejghea cu sârmă
subţire la poşta centrală, sugerează că doar câteva
dintre publicaţii par să se înscrie în categoria ediţiilor
periodice adresate comunităţilor etnice şi culturale:
Русское слово, o publicaţie cu o apariţie anunţată de
două ori pe lună; ziarul evreiesc Habad Liubavici
Истоки жизни (o dată pe lună, 16 pagini, istorie,
tradiţie, ştiri din viaţa evreilor din Moldova, CSI, Israel,
Germania, SUA) sau săptămânalul interraional Вести
Гагаузии. În acelaşi timp, locuitorii Moldovei se pot
abona la ediţii periodice din Belarus, Ucraina şi Rusia
sau pot beneﬁcia de suplimente precum Российский
вестник, un proiect comun al agenţiei de informaţii
ruse RIA Новости şi al ziarului Независимая Молдова
sau suplimentul aceluiaşi ziar, intitulat Беларусь в
Молдове.

Componenţa naţională a Republicii
Moldova în versiune oﬁcială
De altfel, pentru a plasa aceste şi alte câteva ediţii
periodice în contextul Republicii Moldova cu o
eventuală formulare a întrebării dacă e mult, suﬁcient
sau prea puţin? este utilă o punctare a repartizării
populaţiei după componenţa naţională în Republica
Moldova, aşa cum s-au autoidentiﬁcat – sau au fost
identiﬁcaţi cetăţenii ţării de către recenzori, deci,
implicit de către stat – în cadrul recensământului din
octombrie 2004.
Din totalul populaţiei de 3.388.071 de locuitori,
fără raioanele de est şi municipiul Bender, moldovenii
reprezintă 76,1% (2.579.202 persoane), ucrainenii 8,4%
(283.367), ruşii 5,8% (198.144), găgăuzii 4,4% (147.661),
românii 2,1%(70.275), bulgarii 1,9% (65.072) şi alte
naţionalităţi 1,3% (44.350).

Raportul Dezvoltării Umane 2004, Libertatea culturală în contextul diversităţii lumii contemporane (Cultural Liberty in Today’s Diverse
World), Pagina oﬁcială a Rapoartelor Globale ale Dezvoltării Umane, http://hdr.undp.org/reports/global/2004/.
2
Republica Moldova: Politici de creştere economică, creare a locurilor de muncă şi reducere a sărăciei, Chişinău, 2005.
3
Constituţia Republicii Moldova, Articolul 10, Unitatea poporului şi dreptul la identitate, http://www.parlament.md/law/constitution/t1/.
4
Biroul Naţional de Statistică, date preliminare difuzate într-un comunicat de presă la 17 mai 2005, urmând ca statisticile ﬁnale să ﬁe
publicate până la sfârşitul anului 2005, http://www.statistica.md/recensamint.php?lang=ro.
1
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Еврейское местечко, un exemplu de
consecvenţă

Armonizarea relaţiilor interetnice prin
intermediul ziarului Gagauz sesi

În această stare de lucruri, o evoluţie reuşită a
avut, se pare, o publicaţie a unei comunităţi care
aparţine, potrivit statisticilor oficiale, de „alte
naţionalităţi”.
Deci, un exemplu de continuitate în aceste
vremuri schimbătoare îl reprezintă ziarul «Еврейское
местечко» (versiunea electronică: http://www.
dorledor.info), editat de Fundaţia de caritate „Dor
le Dor”, în traducere din ivrit – de la o generaţie la
alta. Ziarul a fost lansat la împlinirea unui secol de
la pogromul asupra evreilor din Chişinău, iar în
iunie 2005 publicaţia a ajuns la ediţia cu numărul 91,
tipărită cu un tiraj de 3,000 exemplare şi difuzată prin
abonament în Moldova şi Israel. Apare într-un volum
de 12 pagini de patru ori pe lună.
Faptul care deosebeşte acum săptămânalul
«Еврей-ское местечко» de alte ediţii periodice ale
comunităţii evreieşti din Moldova este caracterul lui
constant, afirmă actualul redactor-şef al publicaţiei,
Ilia Mariaş. Spre deosebire de ziarul Наш голос,
care şi-a încetat apariţia, şi de Истоки жизни, care
nu are o periodicitate constantă, ziarul nostru nu a
întârziat cu nici o apariţie în istoria sa de doi ani,
a spus dl Mariaş. L-am întrebat pe Ilia Mariaş cât
de aproape este ziarul pe care îl conduce de unul
din obiectivele anunţate la momentul lansării
– operativitate.5 „Cred că Еврейское местечко
este în prezent o publicaţie operativă”, a mărturisit
redactorul-şef, argumentând cu evoluţia formatului
şi periodicităţii ziarului: la început avea patru
pagini, apoi s-au tipărit două ediţii pe lună, de la
1 septembrie 2003 s-a difuzat cu opt pagini o dată
la două săptămâni, iar în ianuarie 2004 a devenit
săptămânal şi, mai recent, din septembrie 2004 are
formatul actual de 12 pagini.
Pagina web a publicaţiei conţine, împreună cu ediţia
on-line a ziarului, ştiri, prezentarea Fundaţiei „Dor le
Dor” şi contribuţia acestuia la restabilirea cimitirului
evreiesc din Chişinău şi o scurtă istorie evreiască a
Moldovei.

La Ceadîr-Lunga, unde se scrie istoria găgăuză a
Moldovei, publicaţia Gagauz sesi (Vocea găgăuzilor),
fondată acum un deceniu în localitatea Copceac
de către regretatul jurnalist Petru Yalanji, trecut în
neﬁinţă cu doi ani în urmă, continuă să apară graţie
soţiei acestuia, Rodica Vizitiu-Yalanji, învăţătoare
de limba română la şcoala din Copceac, a relatat că
a decis să continue editarea publicaţiei, „deoarece
ziarul a fost un lucru la care ţinea foarte mult soţul
ei. Petru a dorit ca prin intermediul acestui ziar să
promoveze, în special, creaţia tinerilor condeieri
de origine găgăuză din localitate şi să contribuie la
cultivarea limbii materne şi armonizarea relaţiilor
interetnice”, a remarcat Rodica Vizitiu-Yalanji. În
prezent, ziarul Gagauz sesi are apariţii lunare şi este
editat în opt pagini. Petru Yalanji a fondat Uniunea
Jurnaliştilor găgăuzi.6

Limba poloneză la Radio 103,5 FM Bălţi
Al doilea an consecutiv la Radio 103,5 FM din
municipiul Bălţi sunt difuzate emisiuni în limba
poloneză. Ele au o durată de câte 15 minute ﬁecare şi
sunt puse pe post în ﬁecare zi de marţi, la ora 11:40.
Emisiunea a fost creată la propunerea Ambasadorului
Poloniei în Republica Moldova, Piotr Marciniak,
şi este realizată de bălţeanca Irina Risovskaya în
studioul Casei Polone din localitate. Realizatoarea
emisiunii a fost instruită în cadrul unui stagiu la
Radio Varşovia.7
Potrivit Irinei Risovskaya, în cadrul emisiunilor
sunt mediatizate evenimentele de ultimă oră ce se
produc în Polonia, sunt difuzate ştiri din actualitatea
diasporei poloneze din Bălţi. Pe post sunt puse
interviuri cu diverse personalităţi din Polonia, dar
şi cu reprezentanţi ai misiunii diplomatice poloneze
la Chişinău. Pe viitor, în cadrul aceleiaşi emisiuni,
la FM 103.5 vor fi difuzate şi lecţii de limba
poloneză.

“Независимая Молдова”, 9 iulie 2003
Agenţia de ştiri DECA-press, 26 aprilie 2005.
7
Agenţia de ştiri DECA-press, 10 mai 2005.
5
6
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Directorul postului de Radio 103,5 FM, Ecaterina
Cojocaru, spune că emisiunile realizate la Casa
Polonă se bucură de o mare popularitate printre
vorbitorii de limbă poloneză din Bălţi, dar şi din
raioanele limitrofe, deoarece în nordul ţării sunt
mai multe sate locuite compact de către cetăţeni de
origine poloneză.

Centrul de cultură rusă „Rusia - Teţcani”,
Briceni, on-line
De la sud la nord. În Republica Moldova, o ţară în
care accesul populaţiei la tehnologiile informaţionale
şi comunicaţionale este de şase ori mai mic decât în
Estonia şi de două ori mai mic decât în Rusia, deşi
poziţia de start, la începutul anilor `90, era aproximativ
aceeaşi8, Internetul nu poate concura deocamdată
cu media tradiţionale. Există însă iniţiative care pot
ﬁ privite deopotrivă ca acţiuni novatoare şi ca fapt
divers.
Deschis la 1 iunie 2005, Centrul de cultură rusă
„Rusia - Teţcani”, un sat cu 2,856 de locuitori din
raionul Briceni, situat în apropierea graniţei cu
România şi Ucraina, îşi promovează mesajele prin
intermediul unei pagini web http://www.teckani.
narod.ru/. Site-ul prezintă comunitatea rusă din
Teţcani, anunţând că limbile de comunicare în
localitate sunt ucraineana şi rusa, iar instruirea în
şcoală şi la grădiniţă, precum şi serviciul religios se
desfăşoară în limba rusă.
Printre rubricile permanente ale paginii se remarcă
“Noutăţile satului”, “Primăria”, “Moara” (construită în
1938 de evreul Haem, acum SRL „Vetreak”), “Planul de

dezvoltare a satului”, “Oameni”, “Ai noştri peste hotare”
(aici vor ﬁ plasate istoriile locuitorilor din Teţcani
care trăiesc şi muncesc în străinătate), “Felicitări”,
“Publicitate” şi “Carte de telefoane”.

Iniţiative de comunicare interculturală
În aceeaşi pledoarie pentru multiculturalitate
prin comunicare se pot înscrie iniţiativa „Reﬂectarea
diversităţii în mass-media” (www.ijc.iatp.md), realizată
de Centrul Independent de Jurnalism sau proiectul
„Consolidarea participării tinerilor aparţinând
minorităţilor etnice din Moldova”9, al Asociaţiei
European Youth Exchange (EYE) Moldova.
Directorul executiv EYE Moldova, Sergiu Tomşa,
ne-a spus că proiectul va susţine în 2005 participarea
tinerilor şi comunicarea interculturală prin intermediul
unui număr de 25 de Consilii Locale ale Tinerilor din
Moldova. Informarea, documentarea şi consultanţa
reprezintă una din componentele proiectului, astfel
vom putea sprijini – dacă vor exista – şi iniţiative massmedia ale tinerilor din stânga Nistrului, cum este ziarul
şcolar al Consiliului Local al Tinerilor din Mălăieşti, a
aﬁrmat Sergiu Tomşa...

Adevărat
Dacă este adevărat că dintr-un fulg se pot reconstitui
troienele de omăt, iar un ciob de sticlă poate oglindi
întregul univers, şi aceste câteva secvenţe decupate din
realităţile mass-media de la noi ar putea oferi câteva
sugestii pentru a întregi un tablou asupra stării de fapt
a presei aparţinând comunităţilor etnice şi lingvistice.

Igor Guzun,
Lector superior la Facultatea de Jurnalism şi
Ştiinţe ale Comunicării, USM, editor al revistei
„The UN in Moldova. ONU în Moldova”

8
9

Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei, 2004-2006, www.scers.md.
Buletinul Electronic al Centrului Naţional de Resurse pentru Tineri, nr. 94, 3 mai 2005.
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Ziarul independent Tighina
În rîndurile ce urmează vrem să vorbim despre
încercarea de a promova o presă liberă în Tighina.
În perioada 5 martie 1991 – 17 ianuarie 1992 în
oraşul Tighina (Bender) a apărut ziarul Tighina,
publicaţie social-politică independentă. Iniţial,
tirajul a fost de 2000 exemplare, ajungînd mai
tîrziu la 2500.
Tighina a fost înregistrat oﬁcial la Departamentul de
stat al Republicii Moldova pentru edituri, poligraﬁe şi
difuzarea cărţilor şi se tipărea la Tipograﬁa din Bender
de pe strada Puşkin, 52. În numărul 3, pe ultima pagină,
citim că fondatorul publicaţiei este Leonid Anatolie
Lefter, pedagog de profesie, învăţător de biologie şi
chimie. Soţia sa, Tatiana Lefter, este şi ea jurnalistă. Spre
sfîrşitul anilor `80 a fost invitată la Bender pentru a lucra
la redacţia orăşenească radio ca redactor de emisiuni în
limba moldovenească (română), colaborînd mai tîrziu
alăruti de soţ şi la editarea publicaţiei Tighina. Ziarul
era condus de un colegiu de redacţie.
Publicaţia se tipărea pe “banii poporului”, cum s-a
exprimat dl Lefter. “Statul nu ne-a dat nici un ban, dar
nici noi nu am cerut, ﬁind conştienţi că edităm un ziar
liber, neangajat politic. Lipsea cenzura. Nimeni nu nea spus ce trebuie să scriem şi ce nu trebuie să scriem.
Ceea ce nu înseamnă că a fost atît de uşor să scoatem
un ziar independent de limbă română în condiţiile
Tighinei, mai ales în perioada anilor `90”.
În nr.1 al ziarului, în adresarea “Dragi cititori!”
spicuim unele fraze interpretate ca programatice: “Ziua
de azi rămîne a ﬁ complicată. Se pare că prăpastia
apărută între oamenii care vorbesc în limbi diferite
nu se micşorează, ba, din contra, se măreşte. Astăzi, ca
nicioadată, avem nevoie de adevăr. Am dori foarte mult
ca ziarul nostru să-i trezească pe mulţi din amorţire.
Vrem să ﬁm înţeleşi: noi dorim să ﬁm egali între egali,
să vorbim în limba buneilor şi străbuneilor noştri, vrem
ca ﬁii şi ﬁicele noastre să ne cunoască istoria şi datinile.
Ne vom înţelege, dar numai atunci cînd ne vom auzi
reciproc. Ziarul nostru tinde să facă tot posibilul pentru
a uni oamenii, în numele integrităţii acestui pămînt
sfînt pentru noi, pe nume Moldova”.
În acel context jurnalistic de la începutul anilor
`90 din secolul trecut, mai ales pentru oraşul Tighina,

unde locuitorii erau obişnuiţi cu ziare de partid
de felul Pobeda, noua apariţie era o încercare de
exerciţiu democratic, de promovare a unui principiu
de libertate de expresie, caracteristic unei societăţi
democratice. Evident, lipsea experienţa, lipseau
modelele.
Pentru ziarul orăşenesc Pobeda apariţia noii
publicaţii a fost un examen serios. Considerîndu-se
aproape singurii “prestatori de servicii informaţionale”
de pe piaţă, echipa sa a început a da semne de nelinişte,
publicînd un material în care avertizează cititorii că
ziarul Tighina este un organ de presă al Frontului
Popular din Moldova, încercînd sa-i facă suspicioşi
pe orăşeni faţă de apariţia unui nou organ de presă.
Aﬂăm despre acest “atac” din materialul “Pe marginea
unei prezentări” (29 martie 1991). Iată ce se scrie în
materialul “Pe marginea unei prezentări”: “Colegii
noştri au pus la îndoială independenţa ziarului
Tighina. Da, el este in-de-pen-dent. La o altă publicaţie
colectivul nostru, pur şi simplu, n-ar ﬁ colaborat. În
vremea noastră îţi poţi expune părerea, numai dacă
eşti independent. Colectivul redacţiei declară oﬁcial
cititorilor săi că ziarul nu e subordonat nici FPM
(Frontului Popular din Moldova n.a.), nici Partidului
Comunist”.
Tematica ziarului era diversă şi ţinea de necesităţile
stringente ale locuitorilor oraşului: de la majorarea
preţurilor la produsele alimentare pînă la succesele
echipei de fotbal Tighina”, de la dezastrul ecologic din
unele cartiere (nr. 3) pînă la succesele, dar şi problemele
Teatrului Naţional “Gheorghe Asachi” din urbea natală,
(nr. 6, 14), de la problemele medicinei pînă la cele din
învăţămînt (nr. 8), de la neliniştea veteranilor de război
în legătură cu acţiunile asociaţiei «Союз» (nr. 12)
pînă la Podul de ﬂori de la Prut (nr. 15), de la legenda
Tighinei (nr. 8) pînă la comoditatea sau incomoditatea
transportului urban (nr. 18), de la blocarea căii ferate din
Bender la 1 septembrie 1991 (nr. 25) pînă la meditaţii
despre economia de piaţă (nr. 26) şi locul culturii în
viaţa oraşului (nr. 14) etc.
Ziarul nu ocolea nici temele politice. Se practică
şi retipărirea unor materiale mai ales despre relaţiile
interetnice din presa moscovită de orientare
democratică.
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În numărul 4 este publicat un interviu cu
preşedintele Sovietului orăşenesc Bender de depuitaţi
ai poporului Ghimn Pologov “Grabă sau …ignorare”
(autor V. Ciobanu), care crede că hotărîrea autorităţilor
transnistrene “Cu privire la sarcinile primordiale în
vederea păstrării originalităţii poporului moldovenesc,
a limbii şi culturii lui”, adoptată la 12 martie 1991 “Nu
ar ﬁ trebuit să ﬁe adoptată. Consider, spune G. Pologov,
că acesta e un obiect de preocupare al specialiştilor, al
poporului moldovenesc.”
Ziarul demonstrează operativitate, atitudine
corectă, spirit civic, reacţionînd prompt la evenimente.
Materialele prezintă interes pentru cercetătotrii care
vor dori să studieze istoria de la începututl anilor `90,
publicaţia Tighina oferind o cronică a evenimentelor
din regiune.
Evident, publicaţia nu se limitează doar la articole
cu caracter politic, economic sau social, ci tipăreşte
foiletoate la cele mai actuale teme ale zilei, cum ar ﬁ:
“căptuşirea” apartamentelor cu uşi de ﬁer, frigiderele
goale şi “ideile” de a prepara bucate din nimic, la fel,

iunie 2005
caricaturi la tema zilei, poezii, desene graﬁce, scurte
biograﬁi ale scriitorilor clasici români, cu imaginea lor.
Numărul 42 apare la 17 ianuarie 1992. Nimic
nu prevestea că acesta ar putea ﬁ ultimul număr al
publicaţiei. Echipa redacţională, probabil, a considerat
că nu e bine să alarmeze publicul, deşi, cum am aﬂat
din discuţiile avute cu dl Leonid Lefter, situaţia în oraş
era nesigura şi nimeni nu putea garanta respectarea
drepturilor omului: “Am rezistat atît, cît viaţa mea, a
familiei mele, a celorlalţi membri ai echipei nu a fost
pusă în pericol. După care a trebuit să părăsim oraşul
pentru a ne salva”.
Principialitatea, îndrăzneala materialelor, constituirea
unui dialog cu cititorul, ampliﬁcarea tematică,diversitatea
de opinii a creat în jurul ziarului Tighina un curent de
opinie favorabil egalităţii în drepturi, libertăţii de opinie
şi de expresie, dar nefavorabil structurilor care nu vroiau
să se împace cu noile transformări şi să cedeze în faţa
schimbărilor politice şi sociale. Aşa cum se ştie, peste
cîteva luni, mai exact, la 1 martie 1992, se va declanşa
războiul de pe Nistru.

Larisa UNGUREANU
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