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O şcoală nouă pentru o presă nouă
La 4 septembrie 2006, la Chişinău a fost
deschisă Şcoala de Studii Avansate de Jurnalism.
Proiectul este iniţiat de Centrul Independent de
Jurnalism şi îşi propune să completeze
sistemul existent de pregătire a jurnaliştilor
din Republica Moldova.
Situaţia în domeniu
Interesul pentru instruirea jurnaliştilor este în continuă
creştere în Republica Moldova. Viitorii specialişti pentru
mass-media sunt pregătiţi la patru instituţii de învăţământ
superior din ţară care au facultăţi sau departamente de specialitate. Este vorba de Universitatea de Stat din Moldova,
Universitatea Liberă Internaţională, Universitatea de Studii Europene şi Universitatea de Stat din Comrat. Cu toate
acestea, pe piaţa mediatică moldovenească se resimte un
deficit de jurnalişti bine calificaţi. Mai multe ediţii periodice şi posturi de radio şi televiziune sunt nevoite să angajeze
persoane care nu au studii în domeniu şi pe care, de multe
ori, trebuie să le iniţieze în jurnalism, laolaltă cu proaspeţii
absolvenţi ai facultăţilor de specialitate.
Calitatea studiilor oferite de universităţile care pregătesc
jurnalişti lasă de dorit din mai multe motive. Salariile mici şi
volumul mare de lucru nu sunt atractive pentru specialiştii în
domeniu. Astăzi, la catedre au rămas profesori de altădată care

nu cunosc noile principii de activitate ale presei şi oferă studenţilor mai degrabă lecţii inutile de istorie şi teorie învechită
decât principii actuale de funcţionare a presei. Tinerii profesori angajaţi la catedre nu au experienţa necesară în presă, iar
exemplele pe care le oferă, de multe ori învăţate pe de rost din
cărţi, nu au fost încercate în presa de la noi şi nu sunt credibile. Dacă e să ne referim la jurnaliştii activi invitaţi pentru a
susţine anumite prelegeri în cadrul catedrelor de specialitate,
observăm la aceştia lipsa metodologiei de predare a materiei
şi, uneori, lecţiile se transformă într-o „excursie” prin massmedia.
Jurnalismul ţine de o profesie foarte practică şi în strânsă
legătură cu dezvoltarea societăţii. Orice rămânere în urmă
provoacă mari handicapuri persoanelor care practică această meserie, iar lucrurile sunt cu mult mai grave dacă este
vorba de începători. Astăzi, suntem departe de asigurarea
tehnică a facultăţilor cu echipament tehnic cu care se lucrează în redacţii şi posibilităţi de improvizare a realităţilor
din echipele redacţionale. De aceea, absolvind o facultate,
tinerii jurnalişti trebuie să ia totul de la început, de data
aceasta de sine stătător şi pe propria răspundere. Am întâlnit mai mulţi absolvenţi care nu s-au putut angaja în presă
şi nici acomoda la realităţile din redacţii deoarece, potrivit
lor, universitatea le-a oferit doar studii teoretice, dar nu şi
modalităţi de aplicare a acestora în activitatea lor cotidiană
după absolvire.

52 de persoane din
diferite regiuni ale
Republicii Moldova,
inclusiv din Transnistria
şi UTA Găgăuzia, şi-au
manifestat interesul
pentru studii avansate în
jurnalistică
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O încercare de a schimba lucrurile
Corina Cepoi, directoarea Şcolii de Studii Avansate în Jurnalism şi autoarea proiectului, spune că managerii mass-media
nu au nevoie de ştampila Ministerului Educaţiei, ci de profesionişti.1 Şcoala pune accentul pe abilităţi practice şi are drept
grup ţintă persoane cu studii superioare care lucrează sau vor
să lucreze în mass-media. Corina Cepoi subliniază că ideea
proiectului a apărut acum opt ani, când managerii de presă au
început să se confrunte cu lipsa specialiştilor „cu deprinderi de
a lucra într-o organizaţie media” .2
Training-urile sporadice pentru jurnalişti şi seminarele
despre dezvoltarea presei moldoveneşti din ultimii zece ani
nu au adus rezultatele scontate în mass-media moldovenească.
Dezvoltarea pieţei mediatice din Republica Moldova necesită
o schimbare susţinută şi de durată. Este nevoie de o maturizare
a presei şi de o mai bună înţelegere a problemelor abordate
pentru ca acestea să fie rezolvate. Corina Cepoi susţinea întrun articol publicat pe site-ul Reţelei Internaţionale de Jurnalism că schimbarea în bine a presei moldoveneşti poate să aibă
loc doar dacă în fiecare an vor intra în domeniu 20 de jurnalişti
bine instruiţi.3

Specificul instruirii avansate
Standardele instruirii jurnalistice postuniversitare au fost
aplicate şi au dat rezultate bune în Georgia (Şcoala de Jurnalism şi Management Media din Caucaz), Bosnia şi Herţegovina
(Media Plan Institute), Serbia (Şcoala de Jurnalism din Novi
Sad), Macedonia (Institutul Macedonian pentru Media) şi în
alte ţări unde deja de mai mulţi ani sunt deschise şcoli similare celei inaugurate recent la Chişinău. Experienţa colegilor
din aceste ţări şi studiile efectuate de autoarea proiectului de la
Chişinău, Corina Cepoi, la Universitatea Missouri din Statele
Unite ale Americii au pus temelia procesului de instruire de la
Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism din Chişinău.
Noua instituţie a fost deschisă în parteneriat cu Şcoala de
Jurnalism a Universităţii din Missouri şi Centrul de Formare
Profesională a Jurnaliştilor cu sediul la Paris. Alături de aceste
organizaţii principale, a căror semnătură va fi prezentă pe certificatul de absolvire eliberat de Şcoala de Studii Avansate în
Jurnalism, la inaugurarea şcolii din Chişinău au mai contribuit
câteva organizaţii media din Occident, printre care Press Now
din Olanda, Centrul Internaţional de Jurnalism, Şcoala de Jurnalism din Lille, Internews şi Postul de radio Europa Liberă.
La baza cursurilor predate în cadrul şcolii stau exerciţiile practice. Fiecare student are posibilitatea să observe singur
cum funcţionează mass-media începând de la scrierea unei
simple ştiri şi până la cele mai moderne tipuri de management
1. “Timpul”, 27 septembrie 2006, Interviul „În scurt timp vom schimba calitatea jurnalismului din R. Moldova”.
2. Idem.
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în presă. Şcoala dispune de o bază tehnică modernă, identică
celei care există în redacţiile ziarelor şi posturilor de radio şi
televiziune din Republica Moldova. Totodată studenţii au posibilitatea să lucreze şi cu mijloace tehnice care, deocamdată,
nu sunt în dotarea jurnaliştilor locali.
Programa de studii cuprinde mai multe module, durata
cărora este dictată de importanţa cursului respectiv pentru
exercitarea profesiei de jurnalist. Prima lună de studii a fost
dedicată ştirii ca gen ce stă la baza mass-media. Pe lângă noţiuni elementare despre gen, studenţii au avut posibilitatea să
afle şi cum se aleg temele pentru articole, unghiul de abordare,
lucrul cu sursele şi structura articolelor de presă. Alte două
module la fel de importante au fost Fotojurnalismul şi Legislaţia mass-media. Primul a avut drept obiectiv introducerea studenţilor în specificul fotografiilor din presă, iar cel de-al doilea
– cunoaşterea aspectelor fundamentale ale legislaţiei şi bunei
practici a activităţii mijloacelor de informare în masă: accesul
la informaţie; libertatea de exprimare; defăimarea; securitatea
informaţională a societăţii şi a persoanei; constituirea, reorganizarea şi lichidarea agenţilor din domeniul mass-media etc.4
În primul semestru mai sunt preconizate module de radio
şi televiziune, scrierea materialelor de opinie, jurnalismul comunitar şi noţiuni generale de management mass-media. După
vacanţa de iarnă, studenţii au cursuri de jurnalism online, jurnalism de investigaţie, scrierea articolelor despre business, cultură, ştiinţă etc. Studiile în cadrul Şcolii de Studii Avansate în
Jurnalism din Chişinău mai cuprind patru săptămâni de stagiu
în cadrul unei instituţii mass-media din ţară şi scrierea unui
proiect profesional care va fi lucrarea de absolvire a şcolii.
Modelul ales de Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism din
Chişinău este unul capabil să pregătească jurnalişti universali
în timp de 11 luni, atât cât durează programa de instruire.
Acest model a fost ales ca urmare a mai multor observaţii asupra fenomenului mediatic din Republica Moldova care au demonstrat că jurnaliştii moldoveni sunt nevoiţi să facă faţă mai
multor cerinţe şi să poată lucra la mai multe tipuri de media,
ceea ce este caracteristic societăţilor în tranziţie.

Instructori
Pe parcursul ultimilor trei ani, Centrul Independent de
Jurnalism a organizat mai multe cursuri pentru profesorii de
la facultăţile de specialitate şi jurnaliştii profesionişti la care
aceştia au învăţat metode moderne de predare a materiei.
Circa 20 de specialişti moldoveni au vizitat în cadrul unui
proiect cu Universitatea din Missouri una din cele mai vechi
facultăţi de jurnalism din Statele Unite ale Americii. În cadrul vizitelor, profesorii şi jurnaliştii din Republica Moldova
au asistat la diferite prelegeri şi ore practice privind instruirea
3.http://ijnet.org/Director.aspx?P=DiscussionArticle&ID=305399&LID=1.
4.http://scoaladejurnalism.md/dreptul.php.
5.http://www.azi.md/news?ID=40805.
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În ultimii trei ani,
mai mulţi profesori de jurnalism
din SUA au fost în vizite de lucru
la Chişinău unde au organizat
seminare şi mese rotunde cu
viitorii instructori de la Şcoala
de Studii Avansate în Jurnalism
viitorilor jurnalişti. Tot acolo ei au făcut schimb de programe
şi metode de predare.
În ultimii trei ani, mai mulţi profesori de jurnalism din
SUA au fost în vizite de lucru la Chişinău unde au organizat
seminare şi mese rotunde cu viitorii instructori de la Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism. Doi experţi americani
– unul e redactor la „New York Times”, celălalt predă la Universitatea din New York – continuă şi acum să ofere asistenţă
profesorilor locali la organizarea şi predarea cursurilor din
cadrul şcolii. În viitor, vor fi invitaţi să predea şi instructori
din Olanda şi Franţa.
Majoritatea instructorilor locali care predau la Şcoala de
Studii Avansate în Jurnalism sunt specialişti cu experienţă,
ale căror nume le sunt cunoscute tuturor consumatorilor de
media din Republica Moldova. Ei sunt directori de publicaţii
periodice şi posturi de radio, jurnalişti la mijloacele de informare în masă care au reuşit să se impună pe piaţa mediatică
datorită corectitudinii şi profesionalismului cu care lucrează.
Printre aceştia i-aş menţiona pe Vasile Botnaru de la Radio
Europa Liberă, Alina Radu de la „Ziarul de Gardă”, Alexandru Canţâr de la Radio BBC, Artur Gorghencea de la Pro TV
şi alţii.

Prima promoţie
Vreau o carieră fructuoasă în domeniul jurnalismului,
menţiona unul din cei 20 de studenţi care fac parte din prima promoţie a Şcolii de Studii Avansate în Jurnalism. Anul

acesta, 52 de persoane din diferite regiuni ale Republicii
Moldova, inclusiv Transnistria şi UTA Găgăuzia, şi-au manifestat interesul pentru studii avansate în domeniu. Directorul interimar al Centrului Independent de Jurnalism, Corina Cepoi, spune că, în urma unui concurs, au fost selectaţi
cei mai buni studenţi. „Mai întâi a fost efectuată evaluarea
dosarului şi candidaţii au primit note la fiecare component
al acestuia, apoi a avut loc un test alcătuit din trei exerciţii,
rezultatele căruia au fost evaluate de experţi locali şi din
străinătate”. (5)
Din numărul total de studenţi, numai şase au absolvit o
facultate de jurnalism, ceilalţi sunt absolvenţi ai diferitelor facultăţi – de la medicină şi până la inginerie. Cu toate acestea,
majoritatea au experienţă în mass-media. Unii dintre ei au lucrat sau mai continuă să lucreze la diferite publicaţii şi posturi
de radio şi televiziune.
La întrebarea de ce consideră necesare studiile avansate în
jurnalism, studenţii au menţionat că doresc să înţeleagă mai
bine ceea ce s-au obişnuit să facă deja intuitiv, lucru care le-ar
aduce mai multă siguranţă. Cei cu facultate de jurnalism au
menţionat că vor să înveţe mai multe lucruri practice care nu
au fost incluse în curricula universitară. „Este nevoie de perfecţionare continuă la nivel de gândire, limbaj, tehnici de diseminare a informaţiei cu adevărat importante pentru public,
tehnici de sistematizare a conţinutului – în cuvinte puţine, să
redai multă informaţie”, menţionează într-o scrisoare de motivaţie una din actualele studente la Şcoala de Studii Avansate
în Jurnalism.
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Steven Knowlton

Jurnalismul de haită
Pe parcursul a şase luni cât lucrăm, împreună cu soţia
mea, ca bursieri ai Fundaţiei Knight,
la Centrul Independent de Jurnalism, ne-a uimit,
cu diverse ocazii, dedicaţia jurnaliştilor care se
confruntă cu probleme descurajatoare,
ne-am simţit frustraţi de pasul lent al schimbărilor şi
entuziasmaţi de posibilităţile viitorului.
Aceste sentimente le-am trăit aproape în fiecare zi,
uneori pe toate trei în aceeaşi clipă.
Sarcina noastră la sosire a fost să lucrăm cu jurnaliştii
moldoveni şi, în special, cu Corina Cepoi, de la Centrul Independent de Jurnalism, pentru a crea la Chişinău Şcoala de
Jurnalism Avansat. Ca jurnalişti veterani şi ca profesori cu
experienţă în ale jurnalismului, ne dădeam seama că munca
va fi dificilă, dar eram încrezători că vom putea mişca lucrurile
înainte, într-un ritm potrivit freneticilor newyorkezi.
Graţie în mare măsură anilor de muncă pregătitoare făcută
deja de moldoveni şi prietenii lor din Europa şi Statele Unite,
şcoala s-a deschis la începutul lui septembrie, pentru 20 de
studenţi, având ca punct de pornire o programă riguroasă în
reportaj, scriere, editare-redactare, forografiere, conţinând şi
multe alte faţete ale jurnalismului de înaltă calitate, aşa cum
acesta se practică în Occident, în secolul al 21-lea. Cerinţele
şcolii sunt enorme. Intenţia e de a copia, în măsura în care

lucrul acesta este posibil, întreaga programă de doi sau doi
şi jumătate ani a unei şcoli de jurnalism în stil occidental, şi
aceasta trebuie făcut, în zece luni.
În acest moment, în a doua parte a primului semestru,
putem să punctăm unele succese substanţiale şi unele eşecuri
evidente. Succesele au venit în mare măsură din dorinţa
studenţilor de a lucra din plin asupra procedeelor şi conceptelor care le sunt deseori străine. După trei luni de studii, este
corect să se spună că toţi studenţii au o idee mai bună despre jurnalismul care corespunde standardelor internaţionale,
decât aveau acum 90 de zile. Şcoala este încă în mare măsură
o lucrare în dezvoltare şi, cu certitudine, va rămâne şi după
încheierea acestui an academic.
Eşecurile sunt, de asemenea, notabile. Ele sunt, parţial,
eşecul propriei mele imaginaţii , eşecul de a înţelege cât de profunde sunt diferenţele dintre jurnalimsul pe care l-am practicat
timp de 40 de ani şi jurnalismul practicat aici. Aici nu există de
fapt modele de urmat pentru studenţi, de reportaj agresiv dar
corect, de scriitură dură dar „curată”, care reprezintă cele mai
bune trăsături ale jurnalismului occidental.
Şi am subapreciat, cred eu, puterea statului, mentalitatea
reminiscentă din perioada sovietică şi absenţa convingerilor
democratice de bază că guvernul poate şi trebuie determinat
să se afle în serviciul cetăţenilor. Guvernul există pentru a servi
poporul, nu pentru a încerca să-l stăpânească.

Karen L. Freeman,
bursiera Fundaţiei Knight,
oferă asistenţă profesorilor
locali la organizarea şi predarea
cursurilor din cadrul şcolii
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Totuşi, în cadrul şcolii şi în cele câteva prea puţine instituţii
independente din domeniu există multe persoane care încearcă,
cu un devotament extraordinar, să înveţe cum să reuşească în
jurnalismul de stil occidental aici, în R. Moldova. Este o onoare
să lucrezi împreună cu ei, deoarece cele două lucruri pe care
noi, cei din Occident, le consideram ca asigurate – banii pentru a publica şi libertatea de a publica – sunt de prea multe
ori lipsă în RM. Editarea este un serviciu public, cu siguranţă,
dar e şi o afacere şi trebuie să fie o afacere dacă e să ţii cont de
scopurile ei. Chiar dacă guvernul ar avea şi bani şi dorinţă de
a acorda subsidii majore presei, ar fi periculos, poate chiar fatal pentru jurnalismul independent să le accepte. Prin urmare,
editarea cere un venit, care trebuie să vină fie de la abonaţi, fie
din publicitate. Iar într-o economie atât de precară ca cea din
RM, venitul din publicitatea bunurilor de consum pare să nu
fie suficient pentru sprijinirea industriei în devenire.
Deşi legile referitoare la jurnalişti şi dreptul lor de acces la
documentele politice sunt bune, de prea dese ori ele sunt neglijate în realitate. Îl poţi chema în judecată pe un legislator, dar
jurnalistul rareori câştigă până cazul nu ajunge la Curtea pentru Drepturile Omului de la Strasbourg. Şi aceasta este, fireşte,
o cale lungă şi costisitoare. S-a întâmplat, se mai întâmplă şi,
fără îndoială, atât jurnaliştii cât şi publicul se pronunţă pentru
aceste procese. Dar, din punct de vedere practic, majoritatea
jurnaliştilor presaţi de sarcini zilnice şi săptămânale nu vor
pierde luni de zile necesare pentru chemarea în judecată a guvernului din cauza accesului la documente.
Dar, în pofida tuturor obstacolelor, este cu siguranţă interesant să participi la metamorfoza jurnalismului în Republica
Moldova. Iată câteva sugestii concrete asupra cărora cred că
trebuie să mediteze jurnaliştii de aici:

Pack journalism
„Jurnalismul de haită” este un termen peiorativ folosit deseori în Statele Unite pentru a sugera că jurnaliştii umblă în
haite ca hienele sau câinii sălbatici. Imaginea se referă la reporteri, deseori, dar nu întotdeauna, la reporterii tv, cu echipele şi
cu echipamentul lor, apărând în cârduri pe pajiştea cuiva care
se întâmplă să prezinte interes în acel moment. Dar „jurnalismul de haită” se mai referă şi la jurnaliştii ce merg pe urmele
altor jurnalişti, care dezvoltă temele pe care le-au descoperit
colegii lor de la alte posturi şi ziare.
Un pic de „jurnalism de haită” nu ar strica şi în RM. Când
un ziar sau un post publică un material bun, să spunem, despre
corupţie sau abuzul de putere în guvern, şi dacă alte ziare sau
posturi ar scrie şi ele pe tema respectivă, aceasta ar spori mult
puterea presei ca forţă a schimbării.
A se reţine: scopul de bază al jurnalismului este de a monitoriza acţiunile guvernului şi ale instituţiilor private importante
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şi de a reflecta gradul de respectare a intereselor cetăţenilor.
Numai în felul acesta cetăţenii pot să ştie dacă să-i răsplătească
pe guvernanţi, realegându-i, să le spună să-şi schimbe comportamentul sau să-i alunge de la guvernare. Termenul la
îndemână pentru această funcţie crucială a jurnalismului e
„câine de pază”. În timpul de faţă, în RM, când un ziar sau un
post publică un material bun, avem un singur câine lătrând.
E uşor să ignori sau să-l faci să tacă pe un singur câine. Dar e
imposibil să ignori o haită de câini lătrând.

Ştirile pe care poţi să le foloseşti
Oamenii citesc ştirile din ziare şi privesc ştirile TV din
mai multe considerente. Ei doresc şi au nevoie să afle despre
politică, cu certitudine. A urmări onestitatea guvernanţilor este
funcţia esenţială a jurnalismului şi aceasta nu trebuie ignorată.
Dar cititorilor le plac şi alte feluri de articole, şi un ziar sau
un post de radio sau tv interesate de a răspunde interesului
cititorului va genera tone de alte ştiri. Aceasta nu înseamnă să
scotoceşti prin canale în căutare de zvonuri despre celebrităţi
şi istorii despre crime senzaţionale. Aceasta înseamnă să ieşi
din blocurile administrative şi din sălile de conferinţe ale politicienilor în străzile unde se află oamenii. Aceasta înseamnă
să cunoşti şi să înţelegi atât viaţa conducătorului de troleibuz,
cât şi a pasagerilor săi. Aceasta înseamnă să intri în licee, în
magazine şi parcuri, să cunoşti oamenii şi viaţa lor de zi cu
zi, şi apoi să scrii despre ei. Aceasta înseamnă să scrii despre
sănătate, educaţie, asigurare socială, creşterea copilului, economie, călătorii, tehnologie şi despre multe alte lucruri pe care
vor să le ştie oamenii. Nu trebuie să-l exciţi pe cineva fizic ca să
fii interesant şi informativ.

Fotografiile
Din păcate, fotojurnalismul este mult mai puţin avansat
în RM decât în multe ţări occidentale. Conform standardelor
internaţionale, aici în general se folosesc foarte puţine fotografii,
şi prea multe din cele folosite sunt fotografii ale speech-iurilor
şi mitingurilor reprezentând una sau zece, sau 25 de persoane,
de obicei în costume, stând la o tribună sau în jurul unei mese
vorbind. Este greu de imaginat ceva mai puţin interesant din
punct de vedere vizual. Uneori acestea sunt evenimente autentice, care merită să fie reflectate, poate chiar cu aparatul de
fotografiat. Dar fotografiile de acest tip constituie cea mai mare
parte a imaginilor fotografice în ziarele din RM, ceea ce e mai
mult decât eficient. Fiecare ziar trebuie să aibă unul, de fapt,
în mod ideal, câţiva fotografi bine instruiţi, cu salarii întregi,
cărora să li se ofere spaţiu pentru a-şi demonstra talentele.
Fotojurnalismul nu numai că suplimentează ziarul cu multă
informaţie. El atrage cititorii ca un magnet.
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Olivia Pîrţac

Codul audiovizualului: încotro?
Codul audiovizualului, adoptat la 27 iulie 2006,
reprezintă rezultatul unui proces lung de lupte cu tentă
politică, dezbateri, în ultimele implicându-se activ
societatea civilă din Moldova şi organizaţiile internaţionale. Codul a intrat în vigoare la 18 august 2006 (când
s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 131-133), abrogând
Legea audiovizualului din 1995 şi Legea cu privire la
instituţia publică naţională a audiovizualului Compania
“Teleradio-Moldova”, adoptată în iulie 2002.
Reprezintă această novaţie legislativă o schimbare în bine
sau în rău? Putem sau nu răspunde la această întrebare astăzi?
Timpul va arăta dacă acest Cod stimulează progresiv audiovizualul moldovean, astăzi putem face doar unele judecăţi de
valoare.

Un alt fel de Consiliu Coordonator al Audiovizualului?
Aspectul cheie în reglementarea audiovizualului este
modul cum arăta Consiliul Coordonator al Audiovizualului
(CCA), cine sunt membrii lui şi dacă sunt salarizaţi. Contează
profesionismul, integritatea morală şi independenţa membrilor CCA. Mai puţin contează cine alege membrii CCA, dacă
sunt aleşi cei mai buni, de bună credinţă, şi dacă „alegătorul”
nu urmăreşte scopuri meschine. În Franţa funcţionează des-

tul de bine formula care a existat până acum în Moldova: trei
membri erau aleşi de preşedinte, trei de Parlament şi trei de
Guvern. Noua lege în domeniul audiovizualului a adoptat o
formulă mai evoluată în raport cu pericolul „politizării” votului: candidaţii sunt propuşi de societatea civilă, iar confirmarea
lor se face de către Parlament cu votul a 3/5 din deputaţi.
Din păcate, însă, deşi formula juridică existentă ar putea fi
folosită pentru ca în CCA să fie aleşi într-adevăr cei mai buni
dintre candidaţi, în practică în R. Moldova clasa politică nu
este suficient de matură pentru ca să permită alegerea unui
CCA profesionist şi apolitic. Se pare că partidele ce guvernează astăzi în R. Moldova au ales o formulă juridică prin care
se poate alege o componenţă a CCA-ului care să le convină.
Astfel, faptul că candidaţii pot fi propuşi de „asociaţii obşteşti,
fundaţii, asociaţii sindicale, asociaţii de patroni, culte religioase” (art. 42 Cod) pare un exces de democraţie, pentru că forţele
politice guvernante pot promova orice candidatură fără nici o
problemă. Ar fi fost mai puţin democratic, dar probabil mai
bine, dacă doar ONG-urile de media active ar fi avut dreptul
să propună candidaţi.
După ce sunt adunate dosarele în Parlament, două Comisii
parlamentare (cea de profil şi cea juridică) sunt responsabile
propriu-zis de alegerea candidaturilor ce vor fi propuse votării
în plen. În practică, toată „alegerea” primului CCA după adoptarea Codului s-a redus la votul subiectiv al membrilor Co-
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misiei parlamentare responsabile de problemele mass-media.
Comisia juridică nu a participat la alegerea „celor mai buni”.
Se pare că, totuşi, ultima a verificat dacă candidaţii sunt eligibili conform art. 42 al Codului (au împlinit 25 de ani; au studii superioare şi cel puţin cinci ani de experienţă în domeniul
audiovizualului sau tehnologiilor de comunicare, dreptului,
finanţelor, contabilităţii, gestiunii întreprinderilor, elaborării
programelor sau informaţiilor în orice instituţie de creaţie;
cunosc limba de stat şi nu au antecedente penale) şi a insistat
asupra înlocuirii unuia dintre candidaţi, care nu corespundea
acestor criterii.
Candidaţii selectaţi de Comisia responsabilă de problemele mass-media au fost votaţi, obţinând cele 3/5 necesare, deşi
mai mulţi deputaţi au făcut publice declaraţii prin care au atenţionat că selecţia membrilor nu a fost tocmai transparentă şi
obiectivă.
Noul CCA va fi salarizat în întregime (între 1996-2006, în
cel mai bun caz lucrau şi primeau salariu trei membri din cei
nouă). Acest fapt ar trebui să augmenteze substanţial calitatea
şi cantitatea activităţilor înfăptuite de CCA. Este o teorie ce
urmează a fi demonstrată.

Ce schimbă Codul în privinţa radiodifuzorilor publici?
Noţiunea de „instituţie publică a audiovizualului” a apărut
încă în art. 7 al Legii audiovizualului din 1995, care echivala conceptul de „stat” şi cel „public”, concepte pe care Consiliul Europei în recomandările sale le consideră total opuse:
“Compania de Stat “Teleradio-Moldova” este instituţie publică
a audiovizualului şi nu poate fi privatizată”. Ceva mai târziu,
în 2002, obligată de circumstanţe, opinia publică a aflat că în
domeniul audiovizualului există diferenţă între noţiunea „de
stat” şi noţiunea „public”, şi această diferenţă este principială:
“Dar organismele de radiodifuziune de serviciu public se caracterizează, spre deosebire de organismele de radiodifuziune
de stat, prin faptul că îşi îndeplinesc misiunile independent,
fără amestec din partea vreunei autorităţi externe, în special
din partea autorităţilor publice, ceea ce le deosebeşte de organismele de radiodifuziune de stat. Acest principiu al independenţei radiodifuzorilor de serviciu public, a cărui consecinţă
evidentă este că aceşti radiodifuzori sunt răspunzători în faţa
publicului pentru felul în care îşi îndeplinesc misiunile, este o
condiţie cardinală pentru exercitarea deplină şi în întregime a
acestor misiuni, în special în domeniul informării” (citat din
Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei Nr. R (96) 10 către statele membre cu privire la garantarea
independenţei serviciului public de radiodifuziune, adoptată
la 11 septembrie 1996).
La 26.07.2002, a fost adoptată Legea cu privire la instituţia
publică naţională a audiovizualului Compania “Teleradio-Moldova”, care a confirmat de jure pentru această instituţie statutul
de serviciu public de radiodifuziune. S-a format Consiliul de
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Observatori, organ suprem de conducere al Companiei, compus din 15 membri numiţi parţial de autorităţi şi parţial de sectorul asociativ. Acest organ trebuia să fie independent de factorii politici, iar menirea lui era să urmărească şi să influenţeze
faptul ca Compania “Teleradio-Moldova” să-şi îndeplinească
misiunea de serviciu public de radiodifuziune în conformitate
cu obiectivele sale, indicate succint, dar clar şi suficient în Legea
Nr.1320-XV din 26.07.2002. Din păcate, Legea din 2002 nu a
oferit Companiei “Teleradio-Moldova” şi speranţa unei finanţări independente de putere, consacrarea unui sistem de taxare
directă a populaţiei, ceea ce a subminat independenţa acestei
Companii. În aceeaşi măsură, independenţa a fost subminată
prin faptul că partidul de guvernământ a găsit posibilitatea de
a promova oameni fideli puterii în Consiliul de Observatori
(ce activa pe baze obşteşti), prin intermediul unor entităţi proguvernamentale ale sectorului asociativ şi, mai ales, prin faptul
că sub masca implementării unei norme legale, personalul de
creaţie a fost filtrat de profesioniştii incomozi (în mod absurd,
tocmai jurnaliştii notorii nu au susţinut concursul). Compania mai avea în calitate de organe de administraţie Consiliul
de administraţie, preşedintele şi vicepreşedintele – producător
general.
Codul audiovizualului a redus şi mai mult din garanţiile
de independenţă ale Companiei “Teleradio-Moldova” în calitatea sa de serviciu public de radiodifuziune (statut juridic
pe care i l-a conservat, totuşi). Deşi la capitolul „cum trebuie
să fie Compania” este foarte productiv şi bogat în declaraţii
(uneori confuze: „Atribuţiile companiei sînt: … g) respectarea
dreptului jurnaliştilor de a elabora şi, în consecinţă, de a respecta codul deontologic al jurnalistului, specificînd normele
profesionale în domeniu” (art. 51, alin, (1)), totuşi, sub acoperirea motivaţiei că tipul de administraţie anterior a fost ineficient, Parlamentul a decis să reducă cu şase persoane numărul
membrilor Consiliului de Observatori şi să schimbe modul de
numire a acestora: acum vor fi nouă persoane numite de către
Parlament. Parlamentul va alege din 18 persoane selectate de
CCA, care la rândul său îi va alege pe cei 18 din numărul tuturor doritorilor ce-şi vor depune dosarele la CCA. Un impuls
de a depune dosarul la CCA ar putea fi că, de data asta, deşi
nu vor fi salarizaţi pe bază permanentă, membrii Consiliului
de Observatori vor primi un onorariu pentru fiecare şedinţă la
care vor participa.
Astfel, dacă anterior membrii Consiliului de Observatori
erau numiţi: şapte direct de către diferite entităţi ale sectorului
asociativ, unul de colectivul de creaţie, doi de Parlament (unul
din partea opoziţiei), doi de preşedintele Republicii Moldova,
doi de Guvern şi unul de Consiliul Superior al Magistraturii,
acum toţi vor fi numiţi de Parlament după o filtrare preliminară efectuată de CCA. În plus, Codul a desfiinţat Consiliul de
administraţie, transformând preşedintele Companiei în gestionar unic al Companiei, ajutat în ceea ce priveşte procesul de
creaţie de directorul televiziunii şi directorul radiodifuziunii.
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Prevederile cu privire la finanţarea Companiei nu se schimbă prea mult: subvenţiile de la bugetul de stat vor reprezenta
sursa de bază. Nu s-a acceptat nici una din variantele care ar
fi permis o finanţare directă de la contribuabili. Compania „va
cerşi” bani în fiecare an, iar aceştia îi vor fi acordaţi, probabil, în
funcţie de cât de „cuminte” va fi. Totuşi, Codul are şi o inovaţie
pozitivă în ceea ce priveşte radiodifuzorul public, prin faptul
că a consacrat o noţiune nouă pentru legislaţia şi practica din
R. Moldova: caietul de sarcini. „Caietul de sarcini se compune
din două părţi distincte: planul financiar şi declaraţia politicii
de programe (pentru companie şi, separat, pentru fiecare serviciu de programe) care servesc drept temei pentru asigurarea
transparenţei şi susţinerii publice în activităţile companiei,
precum şi pentru aprobarea bugetului ei anual” (art. 62 Cod).
Astfel, din acest document va deveni clar care sunt cheltuielile
Companiei, ce emisiuni are şi cât costă acestea, precum şi ce
finanţe necesită diferite tipuri de proiecte ale Companiei.
Codul audiovizualului reglementează restrictiv existenţa
radiodifuzorilor publici regionali şi locali. Legea audiovizualului din 1995 lăsase o anumită libertate: şi autorităţile locale
puteau obţine licenţe, creând televiziuni şi radiouri, care în
esenţă erau finanţate din bani publici locali şi, după caz, din
publicitate, sponsorizări. Aceste posturi fie nu aveau personalitate juridică, fie erau „întreprinderi municipale”, ceea ce le făcea sensibile sub aspect de independenţă editorială, or, de jure,
lipseau orice garanţii. Experţii susţineau necesitatea consacrării juridice a fenomenului „instituţie publică locală” şi a unor
garanţii pentru independenţa editorială a acestora, ceea ce s-a
materializat şi într-un proiect de lege elaborat de APEL. Astfel,
pentru aceste instituţii se propunea un statut juridic similar
celui al instituţiei publice naţionale („Teleradio-Moldova”).
Însă, adoptând Codul audiovizualului, Parlamentul a decis
că în R. Moldova vor exista doar 2 instituţii publice: una la nivel
naţional (care ar putea avea în structura sa „birouri publice teritoriale, alte unităţi funcţionale autonome” (art. 51 alin. (4)) şi
una la nivel regional: “În U.T.A. Găgăuzia funcţionează, în conformitate cu prezentul cod, la decizia Adunării sale Populare, radiodifuzorul public regional Compania „Teleradio-Găgăuzia””
(art. 65 alin. (1)). De asemenea, s-a prevăzut că în perspectivă va
apărea un radiodifuzor public regional „în raioanele de pe malul
stâng al Nistrului, după soluţionarea problemei transnistrene, la
decizia autorităţilor publice regionale” (art. 65 alin. (2)).
Ce se va întâmpla cu ceilalţi radiodifuzori finanţaţi din bani
publici locali? În principiu, Codul nu specifică, însă am putea
admite 3 variante: 1) vor dispărea; 2) îşi vor schimba statutul
juridic şi vor deveni „radiodifuzori privaţi”, conform unei proceduri care nu este în nici o formă lămurită de Cod; sau 3) vor
fi subordonate într-o formă sau alta Companiei „Teleradio-Moldova”, conform unei proceduri sau unor principii neelucidate de
Cod. Ceea ce spune Codul, totuşi, este că: “(5) Consiliul Coordonator al Audiovizualului va iniţia, în termen de două luni
de la constituire, controlul serviciilor de programe existente şi
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al legalităţii eliberării licenţelor către titulari, inclusiv radiodifuzorilor fondaţi şi finanţaţi de autorităţile administraţiei publice
locale, va elabora recomandări privind mecanismele de intrare
în legalitate a acestora, astfel încât să nu se admită lichidarea lor,
ci să se asigure crearea unui mediu pluralist de dezvoltare a domeniului audiovizualului. (6) Autorităţile administraţiei publice
locale fondatoare de instituţii ale audiovizualului vor emite, în
termen de trei luni, decizii de reorganizare a acestor instituţii în
conformitate cu prezentul cod.” (art. 68). În concluzie, Codul nu
ne spune decât că dezvoltarea reformei decisă în Parlament este
în continuare sarcina CCA.

Schimbări pozitive în procesul de licenţiere
a radiodifuzorilor privaţi...
Licenţierea în domeniul audiovizualului, în esenţă, reprezintă obţinerea dreptului de difuzare a unui serviciu de programe
şi a utilizării, în acest scop, a mijloacelor tehnice de telecomunicaţii şi a uneia sau mai multor frecvenţe radioelectrice. Atât
prin Legea audiovizualului, cât şi prin Codul audiovizualului
s-a făcut distincţie între a) procesul de licenţiere a serviciilor de
programe ce urmează a fi difuzate pe cale radioelectrică terestră
şi b) procesul de licenţiere a serviciilor de programe ce urmează
a fi difuzate prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decât cele
radioelectrice terestre. În cele ce urmează, ne vom referi doar la
procesul de licenţiere a serviciilor de programe ce urmează a fi
difuzate pe cale radioelectrică terestră, pentru că anume aici au
fost atestate mai multe probleme în R. Moldova, iar Codul audiovizualului impune în acest sens o serie de inovaţii.
Legea audiovizualului prevedea că solicitantul trebuie să dobândească patru documente în cadrul procesului de licenţiere:
1) avizul tehnic prealabil – potrivit modificărilor produse în Legea audiovizualului în anul 1999, acesta se elibera solicitantului
de CCA, care la rândul său îl obţinea de la autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate (art.1 şi art.15 alin.(2));
2) licenţa de emisie – se elibera solicitantului de către CCA în
urma unui concurs (art.1 şi art.15 alin.(2)); 3) licenţa tehnică
– se elibera solicitantului de autoritatea administraţiei publice
centrale de specialitate (art.1); 4) decizia de autorizare – se elibera solicitantului de CCA (art.1 şi art.10, art.17 alin.(1), art.19).
Codul audiovizualului a păstrat doar două acte: licenţa
de emisie şi licenţa tehnică. Asupra inutilităţii vechiului aviz
tehnic prealabil specialiştii în domeniu, inclusiv unii membri
din primele două componenţe ale CCA, s-au pronunţat de nenumărate ori. Păstrarea deciziei de autorizare în noul proces
de licenţiere, de asemenea, nu avea nici o justificare. Prin vechea decizie de autorizare se determina momentul de la care
începeau să producă efecte licenţa de emisie şi licenţa tehnică,
adică... se validau drepturile prevăzute în aceste două licenţe.
Avizul tehnic prealabil şi decizia de autorizare erau, în esenţă,
documente absurde. Eliminarea acestor două documente din
procesul de licenţiere mai elimină, în opinia noastră, şi nişte
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La baza cursurilor predate
în cadrul Şcolii de Studii
Avansate în Jurnalism stau
exerciţiile practice. Fiecare
student are posibilitatea
să observe singur cum
funcţionează mass-media
începând de la scrierea
unei simple ştiri şi până
la cele mai moderne
tipuri de management în
presă. Clubul de Presă,
septembrie 2006
potenţiale surse ale actelor de corupţie din partea CCA (inclusiv din partea aparatului acestuia).
Sunt salutare anumite inovaţii din Codul audiovizualului:
prelungirea termenului licenţei de emisie pentru transmisia serviciilor de programe radio de la trei ani la şapte ani şi a licenţei
de emisie pentru transmisia serviciilor de programe televizate
de la cinci ani la şapte ani (art.23 alin.(5)); posibilitatea de prelungire a licenţei de emisie (la solicitarea titularului), în cazul
respectării de către titularul licenţei de emisie a legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor prevăzute în licenţa de emisie (art.24); posibilitatea de cesionare a licenţei de emisie unei terţe persoane,
cu condiţia că noul titular îşi asumă toate obligaţiile ce decurg
din licenţă (sperăm, totuşi, că cesionarea nu va deveni o „sursă
de profit” pentru o anumită categorie de persoane).
Problema racordării la standardele internaţionale şi europene a legislaţiei moldoveneşti în domeniul licenţierii instituţiilor audiovizuale trebuie privită prin prisma autonomiei
Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica
Moldova, ai cărui membri trebuie să fie garanţi ai interesului public şi să nu reprezinte interesele vreunui partid politic
(de guvernământ). Art.23 alin.(1) din Codul audiovizualului
prevede: „Licenţele de emisie pentru difuzarea serviciilor de
programe pe cale radioelectrică terestră se eliberează de către
Consiliul Coordonator al Audiovizualului în bază de concurs”.
A se vedea comentariul de mai sus.

Mai multă producţie naţională şi europeană
odată cu adoptarea Codului audiovizualului?
Difuzarea operelor audiovizuale europene. Art. 3 al Codului
audiovizualului are scopul de a promova difuzarea operelor europene (din R. Moldova, Uniunea Europeană sau din statele mem-

bre ale Convenţiei europene cu privire la televiziunea transfrontalieră), astfel încât acestea să reprezinte o „proporţie semnificativă”
a emisiei radiodifuzorilor din Moldova. Acest articol va fi aplicabil
doar în cazul instituţiilor audiovizuale, a căror acoperire cuprinde
o zonă geografică ce depăşeşte 60% din teritoriul RM sau care fac
parte dintr-o reţea naţională (art.3 alin.(10)). Acest articol pare
a fi dedicat, în exclusivitate, „mângâierii” experţilor europeni şi
retoricii proeuropene. Totodată, acest articol (art.3 alin.(7)) este
în contradicţie cu spiritul Convenţiei europene cu privire la televiziunea transfrontalieră, deoarece potrivit art.10 din Convenţie
Republica Moldova şi-a asumat obligaţia de a contribui la rezervarea unei proporţii majoritare din timpul de transmisie operelor
audiovizuale europene, fără a impune condiţia „De la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană ...”.
Protejarea patrimoniului lingvistic şi cultural-naţional.
Art.11 implică două categorii de obligaţii: a) obligaţii, despre a
căror respectare va putea fi vorba în ianuarie 2010 (ex.: art.11
alin.(1) „De la 1 ianuarie 2010 ...”). Vom reveni cu detalii în
ianuarie 2010; b) obligaţii care nu se respectă în momentul de
faţă. Ex.: art.11 alin.(7): „Filmele artistice şi cele documentare
vor fi prezentate cu dublaj sau subtitrare păstrându-se coloana sonoră originară, iar filmele pentru copii vor fi dublate sau
sonorizate în limba de stat.”. Sperăm că aceste obligaţii vor fi
aplicate ceva mai devreme de anul 2010.

Codul audiovizualului: suprareglementare
juridică a domeniului?
Prima lectură a Codului audiovizualului nu surprinde atât
prin volum (domeniul audiovizualului este unul complex, dificil, important, deci era de aşteptat un act ceva mai mare), cât
prin limbaj şi aspectele reglementate. Dacă Legea audiovizua-
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lului şi Legea ce reglementa statutul juridic al Companiei „Teleradio-Moldova” aveau un limbaj juridic adecvat, atunci Codul
audiovizualului seamănă în multe aspecte mai mult cu un Cod
deontologic sau un manual de jurnalism decât cu o lege. Codul
abundă în norme-lecţii de jurnalism de calitate. Spre exemplu,
art. 7 (Echilibrul şi pluralismul politico-social) dispune: “(1) În
spiritul respectării libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale
omului, prin transmisia şi retransmisia serviciilor de programe
se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea
culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului. (2) Acordând timpi de antenă unui partid
sau unei mişcări politice pentru propagarea poziţiilor acestora,
radiodifuzorul trebuie să ofere, de asemenea, în cadrul aceluiaşi
gen de programe şi la aceeaşi oră, timpi de antenă altor partide
şi mişcări politice fără tergiversări neîntemeiate şi fără a favoriza un partid anume, indiferent de procentajul reprezentării sale
parlamentare. (3) Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării
pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a
reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat şi imparţial. Concepţiile radiodifuzorilor privind reflectarea campaniilor
electorale se aprobă de Consiliul Coordonator al Audiovizualului
şi sînt prezentate Comisiei Electorale Centrale, în strictă concordanţă cu legislaţia în vigoare. (4) Pentru a asigura în cadrul emisiunilor informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor
echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii, aceştia vor
plasa fiecare ştire astfel încât: a) informaţia care compune ştirea
să fie veridică; b) să nu fie deformat sensul realităţii prin tertipuri
de montaj, comentarii, mod de formulare sau titluri; c) în cazul
subiectelor ce vizează situaţii de conflict, să se respecte principiul
de informare din mai multe surse. (5) Pentru a proteja pluralismul
şi diversitatea politică, socială şi culturală, concentrarea proprietăţii este limitată la dimensiuni care să asigure eficienţa economică,
dar care să nu genereze apariţia de poziţii dominante în formarea opiniei publice”. Atribuite la radiodifuzorii publici, obligaţiile
sunt înfrumuseţate şi cu alte calificative: „elaborarea, producerea,
difuzarea de… emisiuni pluraliste, imparţiale, inovative, marcate
de calitatea înaltă şi integritatea programului, menite să asigure
informarea corectă, imparţială, echidistantă a consumatorilor,
respectând echilibrul politic, libertatea de exprimare, de creaţie şi
de convingeri…” (art. 51, lit. a).
Nu zic că asemenea dispoziţii vor dăuna audiovizualului
autohton (nici nu prea cred că vor ajuta…), zic doar că o lege
trebuie să fie concisă în atribute, cu cuvinte adecvate, a căror
interpretare să fie univocă. Se pare că cineva a vrut sa ne impresioneze prin creativitate sau să ne deruteze, să ne convingă
că acest Cod a apărut din cele mai bune intenţii... („transmiterea onestă, fidelă, echidistantă a informaţiilor în cadrul programelor de ştiri” (art. 51, lit. e) CA)
Reglementarea juridică trebuie să apară doar acolo unde este
stringent necesar, în rest relaţiile sociale trebuie să fie dirijate de
normele etice, tehnice, religioase ş.a. În R. Moldova există o tendinţă generală de suprareglementare, motivată inclusiv de oa-
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Jurnalismul ţine de o profesie foarte practică
şi în strânsă legătură cu dezvoltarea societăţii.
Studenţii ŞSAJ în timpul unui exerciţiu
de documentare cu ajutorul calculatorului
menii de bună-credinţă prin faptul că tot ce nu e reglementat se
abuzează... Dar unde vom ajunge? Considerăm că în R. Moldova
este necesară eficientizarea mecanismelor de autoreglementare
şi excluderea normelor de etică profesională din legile

Codul audiovizualului: un pas înainte?
Din păcate, suntem nevoiţi să constatăm că la etapa actuală, ţinând cont de informaţia imensă acumulată (expertize,
experienţă, studii), Codul audiovizualului este o lege slăbuţă,
cu multe prevederi confuze, care nu face faţă celor mai bune
practici în domeniu. Cel mai trist lucru este faptul că acest Cod
arată astfel nu pentru că aşa l-am merita, adică pentru că ne-ar
lipsi experţi calificaţi, capabili să redacteze o lege bună, ci pentru că el a fost elaborat şi adoptat ca un act politic, dar nu din
cele mai bune intenţii pentru populaţia acestei ţări.
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Vasile State

STANDARDE, RECOMANDĂRI
în domeniul audiovizualului
Rolul central al presei electronice ca sursă de informaţie determină guvernele şi interesele economice
dominante să obţină controlul asupra acesteia.
Adesea, instituţiile publice ale audiovizualului funcţionează
mai mult ca “portavoce” ale autorităţilor, în loc să servească interesul public. Pe de altă parte, audiovizualul privat capătă un rol
tot mai important, ceea ce a dus la apariţia unei game întregi de
mecanisme de control. Guvernele îşi exercită controlul prin procesul de eliberare a licenţelor, în timp ce interesele comerciale
încearcă să monopolizeze sectorul audiovizualului, concentrându-se pe programe de calitate joasă, dar profitabile.
Pentru a face faţă acestor pericole şi pentru ca audiovizualul să fie liber de imixtiuni guvernamentale sau comerciale
au fost elaborate principii care stabilesc o serie de standarde
privind modul de promovare şi protejare a presei electronice
independente, asigurând în acelaşi timp satisfacerea intereselor publicului de către instituţiile audiovizuale. Linii directoare
pentru radiodifuzori, dar şi pentru statele membre se regăsesc
într-o serie de acte (recomandări, tratate, convenţii) elaborate
sub egida Consiliului Europei şi, prin urmare, sunt aplicabile
şi în Republica Moldova.

I. PRINCIPII GENERALE
Independenţa editorială
Principiul independentei editoriale, prin care deciziile privind programele sunt luate de profesioniştii din audiovizual,
în baza unor criterii profesionale şi a dreptului publicului de a
fi informat. În particular, Comitetul de Miniştri al Consiliului
Europei (CMCE) a adoptat Recomandarea nr. R (96) 10 care
garantează independenţa serviciului public de radiodifuziune:
Activităţile de programare ale organismelor de radiodifuziune
de serviciu public nu pot face obiectul cenzurii de orice formă.
Nici un control a priori al activităţilor organismelor de radiodifuziune de serviciu public nu poate fi exercitat de către persoane sau structuri din exterior, în afară de cazuri excepţionale
prevăzute de lege… Cadrul juridic ce reglementează activitatea
organismelor de radiodifuziune de serviciu public ar trebui să
stipuleze că organele de administrare ale acestor organisme sunt
singurele responsabile de funcţionarea zilnică a organismului de
radiodifuziune de serviciu public de care aparţin.
Luarea deciziilor privind materialul difuzat trebuie să rămână
la latitudinea lucrătorilor din audiovizual, şi nu la cea a guvernului, organismelor de reglementare sau a societăţii comerciale.

Promovarea diversităţii
Diversitatea implică, în general, pluralismul organizaţiilor
care activează în audiovizual, al formelor de proprietate a acestor organizaţii, precum şi al modurilor de exprimare, punctelor de vedere şi limbilor în care sunt emise programele. În
particular, diversitatea implică existenţa unui spectru larg de
staţii independente şi de programe care reprezintă şi reflectă
societatea în întregime.
„Statele membre ar trebui să examineze măsurile care ar
putea fi luate pentru ca un conţinut variat al mijloacelor de comunicare în masă care reflectă diferite puncte de vedere politice şi culturale să fie pus la dispoziţia publicului. Aceste măsuri
ar putea, de exemplu, prevedea cerinţa ca în cadrul licenţelor
de radiodifuziune un anumit volum de programe originale, în
special programe de ştiri şi de actualitate, să fie produs sau comanditat de către radiodifuzori” (Recomandarea CMCE nr. R
(99) 1 „Cu privire la măsurile de promovare a pluralismului
mijloacelor de comunicare în masă”).
În sensul acestei Recomandări, noţiunea de „pluralism al
mijloacelor de comunicare în masă” este înţeleasă ca o diversitate a ofertei, reflectată, de exemplu, în existenţa unei pluralităţi
a mijloacelor de comunicare în masă independente şi autonome
(ceea ce se numeşte în general pluralism structural), precum şi a
unei diversităţi a tipurilor de mijloace de comunicare în masă şi a
conţinuturilor (puncte de vedere şi opinii) propuse publicului.
„Statele membre ar putea examina posibilitatea introducerii unor sisteme de susţinere financiară directă sau indirectă a
mijloacelor de comunicare în masă din sectoarele presei scrise
şi radiodifuziunii, în special la nivel regional şi local, în vederea
promovării pluralismului şi diversităţii mijloacelor de comunicare în masă”. Prin urmare, Statul are obligaţia de a promova
măsuri active pentru promovarea creşterii şi dezvoltării domeniului audiovizualului şi de a asigura desfăşurarea acestui
proces până la instalarea unei maxime diversităţi.

II. AUTORITĂŢILE DE REGLEMENTARE
Garanţii ale independenţei
Toate organismele publice din domeniul reglementării
audiovizualului trebuie să fie protejate împotriva imixtiunilor,
în special a celor de natură politică sau comercială. Autonomia şi independenţa lor instituţională trebuie să fie garantate
şi protejate prin lege. „Regulile care reglementează autorităţile
de reglementare a sectorului radiodifuziunii ar trebui să fie definite astfel încât să protejeze aceste autorităţi împotriva oricărei
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ingerinţe, în special din partea forţelor politice sau a intereselor
economice. În acest scop, ar trebui definite reguli precise cu privire la unele incompatibilităţi aşa încât să se evite ca autorităţile
de reglementare să se afle sub influenţa puterii politice, ca membrii autorităţii de reglementare să exercite funcţii sau să deţină
interese în întreprinderi sau în alte organisme din sectorul mijloacelor de comunicare în masă, sau din sectoare conexe, care ar
putea să ducă la un conflict de interese cu calitatea de membru
al autorităţii de reglementare” (Recomandarea CMCE Rec
(2000) 23 „Cu privire la independenţa şi funcţiile autorităţilor de reglementare a sectorului radiodifuziunii”).
Componenţa
Recomandarea dispune ca membrii autorităţilor de reglementare să fie desemnaţi în mod democratic şi transparent. Termenul „democratic” ar trebui înţeles într-un sens larg, dat fiind
că membrii autorităţii de reglementare sunt uneori aleşi, alteori
desemnaţi de către autorităţile publice sau numiţi de către organizaţii nonguvernamentale, reprezentante ale diferitelor interese, curente de gândire şi orizonturi politice şi socio-profesionale
care există în societate. Indiferent de modalitate, autoritatea de
reglementare trebuie să reprezinte, în mod rezonabil, societatea
în întregime şi să nu fie dominată de un anumit grup sau partid
politic. Totodată, recomandarea prevede clar că membrii acestor
autorităţi „nu pot primi mandat sau instrucţiuni din partea vreunei persoane sau instanţe”.
Drepturi şi competenţe
Acordarea licenţelor este considerată de Recomandare ca
fiind una din competenţele esenţiale ale autorităţilor de reglementare. Ea implică o mare responsabilitate, dat fiind că
alegerea operatorilor care au dreptul de a exploata servicii de
radiodifuziune va determina caracterul mai mult sau mai puţin echilibrat şi pluralist al sectorului radiodifuziunii. „Regulile care reglementează procedurile de atribuire a licenţelor de
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radiodifuziune ar trebui să fie clare şi precise şi să fie aplicate
într-o manieră deschisă, transparentă şi imparţială. Deciziile în
domeniu luate de către autorităţile de reglementare ar trebui să
facă obiectul unei publicităţi corespunzătoare”. Recomandarea
merge mai departe în exigenţa de transparenţă, stipulând că
procedurile de acordare a licenţelor ar trebui să fie deschise
examinării de către public.
O altă funcţie esenţială a autorităţilor de reglementare ar
trebui să fie cea de supraveghere a respectării condiţiilor enunţate în legislaţie şi în licenţele acordate radiodifuzorilor. Autorităţile ar trebui să vegheze, în special, la respectarea de către
instituţiile audiovizualului a principiilor de bază enunţate în
Convenţia Europeană cu privire la Televiziunea Transfrontalieră (CETT), şi în special a celor definite în articolul 7, care
se referă la responsabilităţile radiodifuzorului. Acest articol
prevede că toate programele, prin prezentarea şi prin conţinutul lor, trebuie să respecte demnitatea persoanei umane şi
drepturile fundamentale ale altora (interzicerea pornografiei
şi a programelor care incită la violenţă şi ură rasială). Acelaşi
articol interzice difuzarea programelor susceptibile de a aduce
prejudicii dezvoltării fizice, psihice şi morale a copiilor sau a
adolescenţilor, la ore la care aceştia din urmă le pot privi.
Recomandarea precizează că autorităţile de reglementare
nu ar trebui să exercite un control prealabil asupra programelor şi supravegherea acestora ar trebui întotdeauna efectuată,
din acest motiv, după difuzarea programelor. Atunci când un
radiodifuzor nu se conformează condiţiilor specifice prevăzute
în licenţă, autorităţile de reglementare ar trebui să aibă dreptul
de a impune sancţiuni în conformitate cu legea. „Un evantai de
sancţiuni prevăzute de lege ar trebui să fie disponibile, începând
cu avertismentul. Orice sancţiune ar trebui să fie proporţionată, iar decizia aplicării sale n-ar trebui luată înainte ca radiodifuzorul în cauză să fi avut posibilitatea de a se justifica. Orice
sancţiune ar trebui totodată să fie susceptibilă de control din
partea organelor jurisdicţionale competente conform legii naţio-

De la ce începe o ştire?
Seminar condus de coordonatorul
academic al şcolii Vitalie Dogaru
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nale”. După cum se explică în recomandare, aceste sancţiuni
pot varia, pornind de la un simplu avertisment, continuând cu
amenzi mai mult sau mai puţin importante sau cu suspendarea
temporară a licenţei, pentru a ajunge la sancţiunea finală de retragere a licenţei. Ţinând cont de gravitatea sa, această ultimă
măsură ar trebui să fie aplicată doar în cazuri extreme, privind
infracţiuni foarte grave comise de un radiodifuzor.
Autorităţile de reglementare trebuie să urmărească şi respectarea de către radiodifuzori a unor norme generale privind
publicitatea. Conform art.11 al CETT „Orice publicitate trebuie
să fie loială şi onestă, să nu fie înşelătoare şi nici să lezeze interesele consumatorilor. Publicitatea destinată copiilor sau care
foloseşte copii trebuie să evite de a aduce prejudicii intereselor
acestora şi să ţină cont de sensibilitatea lor particulară”.
Volumul de publicitate poate fi supus unor limite generale,
dar care să nu fie atât de stringente încât să submineze dezvoltarea
şi creşterea sectorului audiovizualului în întregime. CETT stabileşte unele limite asupra publicităţii (20% din timpul cotidian de
transmisiune), interzice publicitatea articolelor de tutun şi supune
anumitor restricţii publicitatea băuturilor alcoolice şi cea a medicamentelor. Convenţia mai prevede că publicitatea trebuie să fie
clar identificabilă şi separată de alte elemente ale serviciului de programe. Publicitatea clandestină şi cea subliminală sunt interzise.

III. AUDIOVIZUALUL PUBLIC
Independenţa
Linia directoare nr. 1 a Recomandării CMCE nr. R (96) 10
„Cu privire la garantarea independenţei serviciului public de
radiodifuziune” garantează independenţa editorială şi autonomia instituţională a radiodifuzorilor publici enumerând, în mod
nelimitativ, diferitele domenii în care organele responsabile ale
organismelor de radiodifuziune trebuie să poată acţiona liber,
fără ingerinţa vreunei autorităţi externe. Independenţa editorială înseamnă dreptul organismelor de radiodifuziune de serviciu public de a determina liber, fără ingerinţă din partea vreunei
autorităţi externe, conţinutul programelor pe care le difuzează,
în limitele fixate de lege sau de alte norme cu scopul de a garanta
respectarea drepturilor şi intereselor legitime. Ea se aplică de asemenea la alegerea orarelor de programare a diferitelor emisiuni, precum şi la alegerea persoanelor participante la emisiuni.
Independenţa editorială presupune că nici o autoritate externă,
publică sau privată, să nu poată interveni în funcţionarea cotidiană a organismelor de radiodifuziune de serviciu public, de exemplu, prin exercitarea unei puteri de decizie financiară în ceea ce
priveşte aceste organisme. Recomandarea aminteşte în acest sens
principiul Rezoluţiei cu privire la viitorul serviciului public
al radiodifuziunii (adoptată în cadrul celei de a 4-a Conferinţe ministeriale europene cu privire la politica comunicaţiilor de
masă, Praga, 7-8 noiembrie 1994), conform căruia “gestiunea cotidiană, precum şi responsabilitatea editorială a elaborării grilelor
de programe şi a conţinutului programelor trebuie să depindă în
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exclusivitate de înşişi radiodifuzorii”. Independenţa editorială are
drept consecinţă evidentă autonomia instituţională a organismelor de radiodifuziune de serviciu public, respectiv dreptul acestor
organisme de a-şi organiza şi de a-şi administra liber activităţile,
în limitele impuse de lege sau de alte norme, în ceea ce priveşte în
special responsabilitatea organelor de administrare şi de control
ale acestor organisme.
Linia directoare nr. 3 a aceleiaşi recomandări evocă un
principiu fundamental pentru independenţa organismelor de
radiodifuziune de serviciu public. Activităţile de programare
ale organismelor de radiodifuziune de serviciu public nu pot
face obiectul cenzurii de orice formă. Nici un control a priori al
activităţilor organismelor de radiodifuziune de serviciu public
nu poate fi exercitat de către persoane sau structuri din exterior,
în afară de cazuri excepţionale prevăzute de lege.
Finanţarea
În sensul Recomandării nr. R (96) 10, posturile publice trebuie finanţate în mod adecvat prin mecanisme care să le protejeze de imixtiuni arbitrare în bugetele lor în baza principiului conform căruia Statele membre îşi asumă angajamentul să menţină
şi, dacă este necesar, să stabilească un cadru de finanţare sigur,
corespunzător şi transparent, care să garanteze organismelor de
radiodifuziune de serviciu public mijloacele necesare pentru exercitarea misiunilor lor. În cazul în care finanţarea unui radiodifuzor public este asigurată total sau parţial printr-o contribuţie sistematică sau excepţională de la bugetul de Stat sau prin taxa de
abonament, ar trebui să se asigure ca „puterea de decizie deţinută
de autorităţile din afara organismului de radiodifuziune de serviciu public vizat în ceea ce priveşte finanţarea acestui organism nu
trebuie să fie utilizată de către aceste autorităţi pentru a exercita,
direct sau indirect, o influenţă asupra independenţei editoriale şi
a autonomiei instituţionale a acestui organism”. Recomandarea
face referire la cazul particular al ţărilor din Europa Centrală şi
de Est, unde ar trebui să se pună în discuţie problema trecerii
de la o finanţare prin credite publice (subvenţii) la o finanţare
deconectată de la intervenţia Statului (taxă, publicitate etc.).
Misiuni
Posturilor publice trebuie să li se ceară, în interesul public
general, să promoveze diversitatea în domeniul audiovizualului, prin oferirea unui spectru larg de programe informaţionale, educaţionale, culturale şi de divertisment. Linia directoare
nr. 20 a Recomandării nr. R (96) 10 aminteşte principiul fundamental afirmat în articolul 7, paragraful 3, al CETT (responsabilităţile radiodifuzorului). Acest principiu se impune cu atât
mai mult în cazul radiodifuzorilor de serviciu public având în
vedere că, aşa cum se subliniază în rezoluţia nr. 1 a Conferinţei
ministeriale de la Praga, aceştia trebuie să „furnizeze un for de
discuţie publică în cadrul căruia un evantai cât mai larg posibil
de opinii şi puncte de vedere să poată fi exprimat” şi să „difuzeze
informaţii şi comentarii imparţiale şi independente”.
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Angela SÎrbu

Reglementările UE privind transparenţa şi accesul
la informaţie: prevederi şi efecte esenţiale1
Regulile transparenţei şi concurenţei loiale pot fi
stabilite în legislaţia naţională a fiecărui stat membru
al Uniunii Europene.
Totuşi, legile şi practicile naţionale trebuie să corespundă cu
reglementările comune UE, impuse de Tratatul de înfiinţare al
Comunităţii Economice Europene. Documentul de faţă analizează cele mai importante reglementări ale Comisiei Europene,
Parlamentului European şi ale Consiliului European orientate
atât spre asigurarea transparenţei utilizării fondurilor publice în
susţinerea mass-media cât şi spre accesul la informaţia publică:
• Directiva 80/723/EEC a Comisiei privind transparenţa relaţiilor financiare între Statele Membre şi întreprinderile
publice, 25 iunie 1980;
• Directiva 2000/52/EC a Comisiei amendând Directiva
80/723/EEC privind transparenţa relaţiilor financiare între
Statele Membre şi întreprinderile publice, 26 iulie 2000;
• Directiva 2005/81/EC a Comisiei amendând Directiva
80/723/EEC privind transparenţa relaţiilor financiare între
Statele Membre şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi, 28 noiembrie 2005;
• Comunicatul Comisiei privind aplicarea legilor ajutorului
de stat în serviciul public audiovizual (2001/C 320/04);
• Directiva 2003/98/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind folosirea informaţiei sectorului public.

1. Cerinţe
A. Transparenţa
În termeni generali, reglementările privind transparenţa se
referă atât la relaţiile financiare dintre autorităţile publice2 şi întreprinderile publice3, cât şi la relaţiile financiare din interiorul întreprinderilor. Legile sunt menite să garanteze că aceste relaţii sunt
transparente şi că ele iau în considerare următoarele aspecte:
• modurile finanţării publice (directe şi indirecte);
1. Documentul este elaborat în cadrul proiectului „Documente UE vizând
Mass-Media”, realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent – CJI
Bucureşti ca parte a calendarului de activităţi al Reţelei Europei de Sud-Est
pentru Profesionalizarea Mass-Media (SEENPM).
2. Directiva 80/723/EEC a Comisiei privind transparenţa relaţiilor financiare
între Statele Membre şi întreprinderile publice defineşte “autorităţile publice”
ca “toate autorităţile publice, inclusiv autorităţile de stat şi regionale, locale şi
altele teritoriale”.
3. Directiva 80/723/EEC a Comisiei privind transparenţa relaţiilor financiare

• tipurile de finanţare (de ex., compensarea pierderilor operaţionale, aprovizionarea de capital, granturile nerambursabile sau împrumuturile în condiţii privilegiate, compensarea
pentru poverile financiare impuse de autorităţile publice);
• utilizarea fondurilor publice;
• disponibilitatea informaţiilor despre toate operaţiunile financiare relevante;
• necesitatea unor conturi separate de venituri şi cheltuieli
asociate cu diferite activităţi.
Mai exact, directivele 80/723/EEC, 2000/52/EC şi 2005/81/
EC solicită Statelor Membre să se asigure că relaţiile financiare
dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice sunt transparente, astfel încât să fie clare următoarele aspecte:
(a) fondurile publice care sunt puse la dispoziţie direct de către autorităţile publice întreprinderilor publice vizate;
(b) fondurile publice care sunt puse la dispoziţie de către autorităţile publice prin intermediul întreprinderilor publice
sau al instituţiilor financiare;
(c) în folosul cui sunt puse aceste fonduri publice.4
Atât companiile publice cât şi cele private ar putea beneficia
de fonduri publice. Reglementările Comisiei5 tind să asigure
faptul că nu există discriminare nejustificată între întreprinderile publice şi cele private în aplicarea legilor concurenţei. Pentru a avea date detaliate despre structura internă financiară şi
organizaţională a întreprinderilor private şi publice, reglementările Comisiei6 solicită crearea de conturi separate şi sigure
privind diferitele activităţi realizate de aceeaşi întreprindere.
Statele Membre trebuie să se asigure că aceste conturi vor
reflecta cu claritate următoarele aspecte:
• veniturile şi cheltuielile asociate diverselor activităţi;
• detalii complete despre metodele prin care veniturile şi cheltuielile sunt repartizate sau alocate diverselor activităţi.
De asemenea, Statele Membre trebuie să se asigure că informaţia referitoare la aceste relaţii financiare va fi păstrată şi pusă
între Statele Membre şi întreprinderile publice defineşte “întreprinderile publice” ca “orice întreprindere asupra căreia autorităţile publice îşi pot exercita
direct sau indirect o influenţă dominantă în virtutea proprietăţii asupra acesteia, a participării lor financiare în cadrul ei sau a legilor care o guvernează”.
4. Directiva 80/723/EEC a Comisiei privind transparenţa relaţiilor financiare
între Statele Membre şi întreprinderile publice.
5. Directiva 2000/52/EC a Comisiei amendând Directiva 80/723/EEC privind
transparenţa relaţiilor financiare între Statele Membre şi întreprinderile
publice.
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la dispoziţia Comisiei timp de cinci ani de la sfârşitul anului
financiar în care fondurile publice au fost acordate întreprinderilor publice vizate. Totuşi, acolo unde aceleaşi fonduri sunt
utilizate pe durata unui an financiar ulterior, limita de cinci ani
va începe de la sfârşitul acelui an financiar.
B. Accesul la informaţia publică
Urmând aceleaşi obiective generale ca şi directivele 80/723/
EEC, 2000/52/EC şi 2005/81/EC, şi anume creşterea transparenţei
şi asigurarea respectării legilor concurenţei, Directiva 2003/98/EC
privind re-folosirea informaţiei sectorului public se concentrează
asupra stabilirii unui set minim de reguli şi metode practice pentru re-folosirea7 documentelor existente 8 deţinute de organismele
sectorului public.9 Ultima Directivă reglementează:
• condiţiile (inclusiv aranjamentele practice care facilitează
căutarea) şi limitele de timp pentru procesarea solicitărilor
pentru folosirea informaţiei publice;
• principiile de plată;
• procedurile de autorizare;
• aspecte legate de non-discriminare şi aranjamente exclusive.
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cum ar fi listele principalelor documente, preferabil accesibile online, şi site-urile portal care au legătură cu listele
documentelor descentralizate;
• să garanteze că regulile non-discriminării sunt aplicate
atunci când informaţia este utilizată de diferiţi actori (atât
privaţi cât şi publici);
• să se asigure că contractele sau alte aranjamente între organismele sectorului public ce deţin documentele şi părţile
terţe nu acordă drepturi exclusive. Dacă drepturile exclusive sunt necesare, organismele de stat vor revizui o dată
la trei ani motivele pentru care sunt permise drepturile
exclusive. Aranjamentele exclusive vor fi transparente şi
publice.

2. Cine este vizat şi cum?
Documentele analizate sunt obligatorii pentru toate ţările
UE şi SEE.11

Obligaţiile specifice ale organismelor de stat referitoare la
această reglementare10 sunt:
• să examineze solicitările pentru re-folosire într-o perioadă
de timp rezonabilă; acolo unde nu sunt stabilite limite de
timp, organismele de stat vor examina şi oferi informaţia
pe parcursul a 20 de zile lucrătoare. Atunci când solicitările
sunt complexe, pot fi folosite încă 20 de zile, dar solicitantul va fi înştiinţat de prelungirea temporală nu mai târziu
decât după trei săptămâni de la solicitarea iniţială;
• să comunice motivele refuzului, în cazul în care o solicitare
este refuzată;
• să se asigure de faptul că politica de taxe/preţuri percepute pentru informaţie (acolo unde ea există) e transparentă;
taxa nu trebuie să depăşească costul colectării, producerii,
reproducerii şi răspândirii informaţiei, şi o recompensă rezonabilă a investiţiei;
• să se asigure că aranjamentele practice contribuie la facilitarea căutării documentelor disponibile pentru re-folosire,

Directivele 80/723/EEC, 2000/52/EC and 2005/81/EC se referă la toţi beneficiarii de fonduri publice din acele ţări. Teoretic,
toate tipurile de media (tipărite şi electronice) pot fi vizate. În
practică, implicaţiile sunt mai vizibile atunci când vine vorba
despre Serviciile Publice ale Audiovizualului (SPA). Comisia
stabileşte explicit că finanţarea SPA este o formă de ajutor de
stat: „Orice transfer al resurselor de stat către o anumită întreprindere – inclusiv acoperirea cheltuielilor nete ale obligaţiilor
serviciului public – trebuie să fie considerat drept un ajutor din
partea statului”.12 Finanţarea SPA-urilor este importantă deoarece reprezintă „o cale de a asigura acoperirea unor anumite domenii şi satisfacerea nevoilor pe care operatorii particulari nu
le-ar îndeplini la gradul optim”.13 Totuşi, Statele Membre se vor
asigura că finanţarea SPA-urilor sau a altor întreprinderi delegate cu operarea serviciilor de interes economic general nu
va afecta concurenţa pe pieţele respective (de ex., publicitatea,
achiziţionarea sau/şi vânzarea programelor).
Comisia lasă la discreţia Statelor Membre definirea şi organizarea finanţării organizaţiilor audiovizualului serviciului public14, dar cere respectarea condiţiilor de comerţ şi concurenţă

7. Conform Directivei 2003/98/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informaţiei sectorului public
– „re-folosirea” înseamnă utilizarea de către persoane sau entităţi legale a
documentelor deţinute de organismele sectorului public, pentru scopuri
comerciale sau non-comerciale altele decât scopul iniţial al sarcinii publice
pentru care au fost produse documentele. Schimbul de documente între organismele sectorului public ce îşi îndeplinesc sarcinile publice nu constituie
re-folosirea.
8. Directiva 2003/98/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 17
noiembrie 2003 privind re-folosirea informaţiei sectorului public defineşte
„documentul” ca (a) orice conţinut pe oricare fel de suport (scris pe hârtie,
plasat în formă electronică sau ca înregistrare audio, video sau audio-video);
(b) orice parte a unui astfel de conţinut.
9. Conform Directivei 2003/98/EC a Parlamentului European şi a Consiliului
din 17 noiembrie 2003 privind re-folosirea informaţiei sectorului public,
„organism al sectorului public” înseamnă autorităţile de stat, regionale sau

locale guvernate de legea publică şi asociaţiile formate din una sau mai multe
autorităţi de acest fel sau din unul sau mai multe organisme de acest fel
guvernate de legea publică.
10. Directiva 2003/98/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 17
noiembrie 2003 privind re-folosirea informaţiei sectorului public.
11. Spaţiul Economic European (SEE) include 25 State Membre UE, Islanda,
Liechtensteinul şi Norvegia.
12. Comunicatul Comisiei privind aplicarea legilor ajutorului de stat în serviciul public al audiovizualului (2001/C 320/04). P. 19.
13. Comunicatul Comisiei privind aplicarea legilor ajutorului de stat în serviciul public al audiovizualului (2001/C 320/04).
14. Directiva 2000/52/EC amendând Directiva 80/723/EEC privind
transparenţa relaţiilor financiare dintre Statele Membre şi întreprinderile
private citează Tratatul de înfiinţare a Comunităţii Europene şi prevederile
interpretative anexate la Tratat de Protocolul privind sistemul audiovizualului
public în Statele Membre.
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în Comunitate şi interesul comun. În acelaşi timp, „va fi luată
în considerare realizarea remiterii (plăţii) acelui serviciu public”.
Definirea „remiterii publice” sau a „mandatului serviciului public” este, de asemenea, lăsată în seama Statelor Membre. Totuşi,
definiţia trebuie să includă conceptele şi valorile Comisiei şi trebuie să fie cât mai exactă, astfel încât Comisia să poată monitoriza felul în care Statele Membre se supun reglementărilor sale, iar
Statele Membre să poată monitoriza activitatea SPA-urilor.
Deşi Comisia nu are rolul de a aprecia calitatea anumitor
programe, este de aşteptat ca SPA-urile să ofere o grilă de programe echilibrată şi variată „conform obiectivului îndeplinirii
necesităţilor democratice, sociale şi culturale ale unei anumite
societăţi şi al garantării pluralismului, inclusiv al diversităţii
culturale şi lingvistice”.15 Comisia accentuează importanţa şi
eficacitatea desemnării unui organism cu adevărat independent care să supravegheze standardul calităţii.
Directiva 2003/98/EC vizează autorităţile statale, regionale
sau locale care deţin documente referitoare nu numai la procesul politic dar şi la cel legal şi administrativ şi au obligaţia de a
le face disponibile pentru a garanta dreptul publicului de a şti,
principiu fundamental al democraţiei. De asemenea, ea vizează persoanele sau entităţile legale care doresc să acceseze documente publice pentru scopuri comerciale şi non-comerciale.

3. Efectele
Fiind adoptate şi implementate de statele care se pregătesc
sau doresc să intre în Uniunea Europeană, reglementările analizate pot avea un impact pozitiv asupra pieţelor mass-media
făcându-le mai transparente, determinând mass-media să fie
mai responsabile.
m Transparenţa finanţării publice a mass-media poate reduce şi înlătura, eventual, publicaţiile de stat în ţările unde
asemenea produse încă mai există (exemplu: Republica
Moldova, Serbia). Guvernele pot descoperi că finanţarea
produselor mass-media într-o manieră transparentă nu
este convenabilă deoarece efectele propagandistice dorite
nu mai pot fi obţinute. Ca rezultat, vor exista mai multe
şanse pentru pluralism şi o concurenţă corectă pe pieţele
mass-media. În Republica Moldova, lipsa transparenţei în
proprietatea mass-media şi finanţarea publică au permis
partidului de guvernământ să-şi menţină controlul asupra
ziarelor locale finanţate de autorităţile publice locale. Prin
intermediul finanţării publice, partidul de guvernământ
controlează până la 25 din totalul de mai mult de 40 de
ziare locale. Publicaţiile susţinute de autorităţi se bucură de
15. Comunicatul Comisiei privind aplicarea legilor ajutorului de stat în serviciul public audiovizual (2001/C 320/04). P. 33.
16. Reglementarea a fost elaborată iniţial de către un grup de lucru constituit atât din
Centrul pentru Jurnalism Independent, Agenţia de Monitorizare a Presei, Clubul
Român de Presă, profesioniştii industriei TV, cât şi din experţi guvernamentali.
17. Raportul “Publicitatea de stat – un an de transparenţă”, 26 iunie 2006,
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condiţii privilegiate pe piaţa publicităţii, în defavoarea produselor mass-media independente. Ele primesc contracte
de publicitate de la organismele publice, dar şi de la companii private sub presiunea autorităţilor. În 2005, a fost iniţiat procesul de privatizare a mass-media de stat. Cabinetul
moldovean a decis să se retragă din postura sa de fondator
al ziarelor naţionale create de stat – „Moldova suverană” în
limba română şi „Nezavisimaia Moldova” în limba rusă. În
practică, ziarele de stat şi-au schimbat doar însemnele, devenind astfel „independente”, dar continuând să promoveze
aceeaşi politică editorială care serveşte guvernarea. Nu există informaţii credibile referitoare la posibilitatea ca Guvernul să finanţeze în continuare acele ziare. Dar se ştie că ele
continuă să-şi păstreze birourile pentru o taxă de arendă
simbolică într-o clădire a statului şi că plătesc mai puţin decât mass-media private tipografiei deţinute de stat.
m Transparenţa finanţării publice a mass-media ar putea crea
condiţii egale tuturor produselor mediatice pentru a primi
fonduri de publicitate de la stat din partea instituţiilor guvernamentale. România a urmărit numeroase scandaluri legate
de lipsa transparenţei fondurilor publice în publicitatea de stat.
Aceste practici, văzute ca un instrument puternic de controlare
a mass-media, au luat sfârşit în mai 2005. Presat de societatea
civilă, noul Guvern român a propus o reglementare, adoptată
ulterior de către Parlament, care introducea un nou contract
de bază pentru publicitatea de stat şi obliga autorităţile să facă
public orice contract referitor la publicitatea de stat semnat cu
organizaţiile mass-media.16 Conform raportului de monitorizare condus de Centrul pentru Jurnalism Independent din
România, la un an după adoptarea noii legislaţii, nivelul publicităţii de stat a scăzut dramatic, aproape de patru ori. Deşi nu
există o dovadă clară a lipsei voinţei politice de a implementa
reforma, raportul consideră că reforma legală nu este implementată corect din cauza lipsei de capacităţi administrative.17
m În timp ce ajutorul de stat pentru audiovizualul public este
văzut ca un instrument pentru realizarea programelor de
calitate destinate fiecărui segment al audienţei şi pentru
evitarea „comercializării”, el poate avea şi efecte perverse.
În primul rând, el poate afecta concurenţa corectă pe piaţa
internă a mass-media. Chiar finanţat de către stat, audiovizualul public este tentat să pătrundă în competiţia pe piaţă.
Audiovizualul serviciului public compromite calitatea pentru a concura cu posturile comerciale, dar, în acelaşi timp,
multe dintre posturile publice depind de guverne sau de
partide politice. Aceste evoluţii pun în pericol pluralismul şi
diversitatea audiovizualului, expunând celor mai grave riscuri democraţiile din Europa Centrală şi de Est.18 În al doilea
http://www.cji.ro/rh/raport.doc.
18. Raportul Televiziunea în Europa: Reglementare, Politică şi Independenţă,
publicat de Programul UE de Monitorizare şi Advocacy (EUMAP) al OSI şi
de Programul Mass-Media. Raportul acoperă 20 de ţări europene – membre
UE, candidate şi potenţiale candidate – de la Marea Britanie până la Turcia şi
de la România până la Franţa.
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Svetlana Nejeliscaia
discută cu protagonistul
unui articol despre agricultură
rând, ajutorul de stat pentru audiovizualul public poate dăuna comerţului liber între Statele Membre. Aceasta se referă
în mod evident la achiziţionarea şi vânzarea drepturilor de
program, care se desfăşoară deseori la nivel internaţional.
De asemenea, are un efect transfrontalier publicitatea, îndeosebi în zone lingvistice omogene care depăşesc frontierele
naţionale, în cazul serviciilor audiovizuale publice cărora li
se permite să vândă spaţiu publicitar.19
m Transparenţa finanţării publice a mass-media şi accesul
egal la informaţie ar putea spori investiţiile în sectorul
mass-media. Ultimul Sustainability (autofinanţare) Index al
Mass-Media publicat de IREX arată că investiţiile străine în
mass-media au fost în creştere, aducând infuzii de capital
şi expertiză a businessului în mai multe ţări din sud-estul
Europei care au iniţiat procesul negocierii pentru intrarea
în Uniunea Europeană.20
m Implementarea prevederilor accesului la informaţii poate
contribui la deschiderea instituţiilor publice şi reduce secretomania în jurul informaţiei publice din regiune. Totuşi,
încă mai e nevoie de eforturi considerabile pentru asigurarea accesului la informaţia publică. În Republica Moldova,
după şase ani de existenţă a legii privind accesul la informaţie, unele instituţii publice au început să fie mai deschise, de
ex., Parlamentul a adoptat decizii de a publica stenogramele
şedinţelor plenare ale Legislativului şi un proiect de lege
nou-elaborat referitor la transparenţa în luarea deciziilor
este pe cale de a fi aprobat. Ca şi proiectele directive privind
accesul la informaţie, ea poate crea condiţii pentru dezvol-

tarea serviciilor bazate pe informaţia sectorului public ca o
importantă materie primă pentru produse cu conţinut digital şi pentru cooperare transfrontalieră. Posibilităţile mai
largi de re-folosire a informaţiei sectorului public ar trebui
să permită, printre altele, companiilor europene să-şi exploateze potenţialul şi să contribuie la creşterea economică
şi la crearea de locuri de muncă.21
m Efectul negativ de bază în ţările care se pregătesc sau doresc să se alăture Uniunii Europene ar putea fi implementarea/aplicarea formală, declarativă a reglementărilor UE
de către guvernele din Europa de Sud-Est, fără a fi urmată
de reformele administrative necesare. Monitorizarea ţărilor
candidate pe care o conduce Comisia arată că, în pofida faptului că legislaţia corespundea, în mare măsură, cu acquisul Comunităţii şi că existau structuri administrative, ţările
monitorizate trebuia să ia în continuare măsuri pentru a
spori capacitatea administrativă a autorităţilor lor regulatorii şi pentru a se asigura că cadrul legal este implementat
eficient şi în totală transparenţă.22 În Moldova, majoritatea comunistă a Parlamentului a fost presată de Consiliul
Europei şi de opoziţie să renunţe la controlul politic asupra radioului şi televiziunii de stat. În 2002, Parlamentul a
adoptat o lege menită anume să le elibereze de sub controlul
statului. În realitate, sub pretextul reformărilor, guvernul a
curăţat audiovizualul naţional de personalul incomod, în
timp ce politica editorială rămâne aceeaşi. Lipsa transparenţei finanţării SPA-ului nou-creat permite guvernului
moldovean să păstreze controlul economic asupra acestuia.
Reforma posturilor de stat radio şi TV încă nu s-a încheiat.

19. Comunicatul Comisiei privind aplicarea legilor ajutorului de stat serviciului audiovizualului public (2001/C 320/04).
20. Comunicatul Comisiei privind aplicarea legilor ajutorului de stat serviciului audiovizualului public (2001/C 320/04).

21. Comunicatul Comisiei privind aplicarea legilor ajutorului de stat serviciului audiovizualului public (2001/C 320/04).
22. Bulgaria. Raportul Comisiei, octombrie 2004. http://europa.eu/scadplus/
leg/en/lvb/e20101.htm.
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În iulie 2006, Parlamentul a adoptat în grabă noul Cod al
Audiovizualului. Acesta stipulează modalităţile de gestionare a posturilor şi formează noul Consiliu Coordonator
al Audiovizualului (CCA). În pofida retoricii încurajatoare,
Parlamentul a exclus practic societatea civilă din elaborarea nou-adoptatului Cod al Audiovizualului.23 Deşi Codul
prevede că organizaţiile profesionale şi nonguvernamentale
vor delega reprezentanţi în CCA, societatea civilă este îngrijorată că recomandările sale vor fi ignorate de Parlament,
care trebuie să voteze pentru a aproba fiecare candidat (din
păcate, temerile societăţii civile s-au îndreptăţit, n.red.).

4. Termene limită
Statele Membre trebuie să eficientizeze legile, reglementările şi prevederile administrative necesare pentru a satisface
cerinţele din ultimele amendamente la Directiva 80/723/EEC
cel târziu până la 19 decembrie 2006. În timp ce termenul limită pentru ajustarea legislaţiei la Directiva 2003/98/EC privitoare la reutilizarea informaţiei sectorului public a expirat
pe 1 iulie 2005. Comisia va monitoriza aplicarea Directivei
2003/98/EC până la 1 iulie 2008. Adoptând legile cerute de
directivele Comisiei, Statele Membre au obligaţia să se refere
la documentele relevante ale Uniunii Europene. Termenele
limită pentru statele candidate sunt subiect de negociere în
funcţie de caz.

5. Ce pot face statele şi comunităţile/profesioniştii
mass-media?
Toate ţările din regiune au declarat integrarea europeană
ca obiectiv de bază al lor. Pentru a realiza acest obiectiv aceste
ţări trebuie să implementeze pe deplin acquis-ul communitaire,
inclusiv toate reglementările în domeniul mass-media. Până în
prezent, practica arată că doar presiunile din exterior pot convinge autorităţile ţărilor ESS să-şi respecte angajamentele.
În ceea ce priveşte reglementările UE analizate în acest document, se aşteaptă:
• să se dea dovadă de voinţă politică sinceră şi sprijin pentru organizaţiile nonguvernamentale care pot contribui
23. Preocupări exprimate într-o declaraţie comună a Asociaţiei Presei
Independente, a Uniunii Jurnaliştilor din Moldova, a Comitetului pentru
Libertatea Presei şi a Centrului Independent de Jurnalism, 14 august 2006,
http://ijc.md/en/.
24. Republica Moldova este una dintre ţările în care investiţiile străine în
mass-media nu au ajuns încă. Unul dintre motive este legislaţia neatrăgătoare.
Conform legii moldoveneşti a presei, adoptată în 1995, cetăţenii străini nu pot
deţine mai mult de 49% din capitalul statutar al unei publicaţii periodice sau
al unei agenţii de presă, neavând dreptul să conducă o instituţie de mass-media tipărită.
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la implementarea standardelor UE în domeniul massmedia;
• să se creeze grupuri de lucru speciale, formate din reprezentanţi ai guvernării, opoziţie, organizaţii nonguvernamentale şi profesionale, pentru a examina directivele Comisiei atât cu privire la transparenţa relaţiilor
financiare între statele membre şi întreprinderile publice cât şi la transparenţa financiară din cadrul anumitor
întreprinderi, comunicatul Comisiei privind aplicarea
legilor ajutorului de stat serviciului public audiovizual
şi Directiva privind re-folosirea informaţiei din sectorul
public şi să propună toate amendamentele necesare la
legile naţionale;
• să coordoneze cu Comisia Europeană reformele legale propuse de grupurile de lucru.
• să stabilească un orar clar pentru aprobarea şi implementarea propunerilor făcute de grupurile de lucru;
• să creeze toate condiţiile pentru o monitorizare corespunzătoare din partea societăţii civile şi a Comisiei Europene a
implementării legilor adoptate;
• să creeze condiţii economice egale pentru presă: denaţionalizarea /privatizarea presei de stat locale prin licitaţie,
acolo unde există; încurajarea investiţiilor locale şi internaţionale în mass-media.24
Comunitatea mass-media şi societatea civilă pot:
• să participe la grupurile de lucru formate pentru a racorda
legislaţia naţională la reglementările UE;
• să monitorizeze aprobarea şi implementarea reformelor legale propuse;
• să lucreze cu autorităţile pentru a pregăti angajaţii publici
responsabili pentru implementarea legilor transparenţei şi
accesului la informaţie;
• să îmbunătăţească cooperarea transfrontalieră pentru un
schimb mai eficient de experienţă în implementarea standardelor UE cu privire la transparenţa fondurilor publice
în domeniul mass-media şi accesul la informaţia publică;
• să informeze periodic Comisia Europeană şi să solicite Comisiei să exercite presiuni asupra autorităţilor oficiale pentru a realiza reformele legale şi administrative solicitate şi
să asigure transparenţa în utilizarea fondurilor publice şi
accesul la informaţia publică.25
25. Un raport recent de evaluare a respectării angajamentelor autorităţilor
moldoveneşti privind „Planul de Acţiuni Moldova – UE” arată că legislaţia
audiovizualului nu s-a îmbunătăţit, mass-media e încă divizată în „pro- şi antiguvernamentală”, iar tehnologiile depăşite continuă să fie utilizate chiar şi în
organizaţiile nou-create. Raportul scoate în relief influenţa autorităţilor asupra
audiovizualului naţional şi declară că nu s-a produs o transformare reală în
publicaţiile ex-guvernamentale. Autorii recomandă, printre altele, continuarea
monitorizării internaţionale a situaţiei în acest domeniu („Euromonitor”, ediţia
nr. 3, iulie 2006, Expert Grup şi Asociaţia pentru Democraţie Participativă
(ADEPT), http://www.e-democracy.md/files/euromonitor03.pdf.
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Televiziunea prin cablu:

Raisa Lozinschi

realităţi şi perspective

Panorama audiovizualului din R.Moldova este destul
de bogată, dar prost reprezentată pe întreg teritoriul
republicii – 38 de canale de televiziune autohtone,
unul dintre care naţional, 43 de posturi de radio,
dintre care unul cu acoperire naţională şi câteva cu
acoperire largă, 154 de operatori de cablu, dintre care
peste 80 sunt plasaţi în satele republicii şi nouă operatori TV prin sistemul MMDS.
Aflux de cereri
În ultimii 16 ani, audiovizualul din R.Moldova s-a dezvoltat cu paşi înceţi, dar siguri. Având în vedere datele Consiliului
Coordonator al Audiovizualului (CCA), cel mai vertiginos a
evoluat televiziunea prin cablu, mai ales în ultimii patru ani.
Potrivit lui Victor Pulbere, consultant în departamentul expertize, licenţiere şi monitorizare din cadrul CCA, în anul 2002,
operatori TV prin cablu erau doar în Chişinău, Bălţi şi în unele
centre raionale. Începând cu anul 2002, a pornit o avalanşă de
cereri în vederea obţinerii licenţelor pentru acest gen de activitate. Astfel, în 2004 şi în 2005, CCA a eliberat câte 40 de
licenţe noi şi vreo 20-30 în anul 2003. Din octombrie 2005 şi
până în prezent, se înregistrează o scădere a numărului de cereri în acest sens. În anul curent, CCA a eliberat numai zece
licenţe pentru operatorii de cablu. „Nu există cereri, fiindcă

majoritatea localităţilor mari, acolo unde acest business este
profitabil, au fost deja cablate”, explică Pulbere scăderea numărului de cereri.

În Chişinău se atestă cea mai mare concurenţă
Cea mai mare „luptă” pentru eventualii clienţi ai TV prin
cablu se dă în Chişinău, unde există în jur de 20 de operatori
prin cablu. „CCA eliberează licenţe tuturor solicitanţilor, mai
ales în oraşe, unde numărul de populaţie este mai mare. Cât
priveşte satele, în special cele mici, nu le recomandăm să activeze mai mulţi, dar nici nu avem dreptul să stăvilim dorinţa lor. Legea nu interzice şi dacă solicitanţii îndeplinesc toate
condiţiile, trebuie să dăm licenţe la toţi”, ne-a spus şeful departamentului expertize, licenţiere şi monitorizare din cadrul
CCA, Arhip Cibotaru.
În unele blocuri de locuit din Chişinău se întâmplă să activeze şi câte trei-patru operatori, fapt ce-i nemulţumeşte pe
concurenţi, dar e în folosul clienţilor. Pentru a atrage consumatorii, operatorii sunt nevoiţi să acorde conectare gratuită
şi un preţ lunar mai mic decât concurentul pentru serviciile
prestate. Alexei Furdui, directorul „Avante TV”, firmă ce prestează servicii TV prin cablu în sectorul Râşcani al capitalei,
afirmă că unii operatori prin cablu trişează. „Pun preţuri mai
mici şi strică piaţa”, îşi spune nemulţumirea Furdui care a in-

La conferinţa internaţională
„Mass media şi aplanarea
conflictelor”, din 20-21 octombrie
2006, au participat jurnalişti
din Georgia, Bosnia Herţegovina,
Marea Britanie
şi Republica Moldova
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Audiovizualul
vestit, acum câţiva ani, zece mii de dolari în afacere şi nu şi-a
recuperat încă investiţia. Firma „Avante TV” are 500 de clienţi
care plătesc lunar 25 sau 40 de lei, în funcţie de numărul de
canale retransmise.

Între posturile ruseşti şi româneşti
Majoritatea posturilor retransmise de firma nominalizată
este din Federaţia Rusă. Furdui spune că această situaţie se
datorează faptului că este foarte greu de obţinut distribuţia
posturilor din România pe teritoriul R.Moldova, pe motiv că
acestea cumpără multe filme şi emisiuni din străinătate pe care
au dreptul să le difuzeze numai pe teritoriul de până la Prut.
Acest lucru este combătut de alţi colegi de-ai lui Furdui şi de
cele câteva reprezentanţe ale posturilor de televiziune româneşti în R.Moldova. Constatăm că CCA nu are putere juridică să impună o anumită proporţie a canalelor retransmise de
operatorii de cablu. „Lege nu există, dar, neoficial, noi reglementăm acest lucru. Le cerem să retransmită cam juma-juma
posturi româneşti şi ruseşti. Dar sunt şi excepţii în funcţie de
localitatea unde îşi desfăşoară activitatea operatorul”, ne-a mai
informat Arhip Cibotaru. În raionul Ungheni, însă, majoritatea canalelor de televiziune retransmise este din România.
Oleg Ivanov, directorul „VIT” Ungheni, companie ce deserveşte 33 de localităţi din raionul Ungheni, susţine că aşa cere
populaţia. „Suntem lângă Prut şi canalele româneşti sunt mai
întrebate. Noi prezentăm oferta noastră consiliilor locale din
primării şi acestea decid ce canale vor să privească oamenii din
sate”, spune Ivanov a cărui companie retransmite în prezent
14 programe româneşti, şase ucrainene, două moldoveneşti şi
restul până la 30 - ruseşti. Chiar dacă nici Ivanov nu este mulţumit de profitabilitatea businessului pe care îl face, el spune
că retransmiterea posturilor româneşti costă mai puţin decât a
celor ruseşti. „Ca să retransmiţi NTV-ul rusesc o lună, trebuie
să plăteşti 800 de dolari, RTR Planeta – 600 de dolari. Cel mai
scump canal românesc este „Mini Max” care costă 400 de euro
pe lună. Preţul pentru restul canalelor din România variază între 70 şi 175 de dolari pe lună”, dă cifre Ivanov.

Problemele operatorilor TV prin cablu
Cea mai mare problemă a operatorilor prin cablu, pe lângă
faptul că retransmisia canalelor de televiziune străine este scumpă şi că moldoveanul nu se dă în vânt după acest serviciu, rămâne a fi obligativitatea de a achita arenda lunară pentru stâlpii de
înaltă tensiune. Titularii de licenţă care emit prin cablu trebuie
să instaleze reţelele cu ajutorul stâlpilor de electricitate care sunt
în gestiunea „Union Fenosa” în centrul şi sudul R.Moldova, iar
la nord – în gestiunea „Red Nord”-ului. „Venitul meu lunar este
de 7.000 de lei care se adună din cei 25 de lei pe care îi iau lunar
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de la clienţi. Din aceşti bani trebuie să plătesc 12-15 lei pentru
arenda unui singur pilon, dar eu am 400 de piloni, peste 4.000
de lei se duc pe contractele cu posturile pe care le retransmit, aici
se mai adaugă şi salariile angajaţilor. Ce-mi mai rămâne? Nu e
profitabil deloc. În România, clientul plăteşte 4-6 euro pe lună
pentru televiziunea prin cablu, dar la noi – numai 25 de lei. La
noi, lumea de la sate nu e prea atrasă de un asemenea serviciu,
fiindcă nu prea are bani. Vreau să măresc taxa lunară, dar risc să
rămân şi fără aceşti clienţi puţini pe care îi am”, susţine Nicolae
Manic, directorul „TV Max” care deserveşte 250 de gospodării
din trei sate ale raionului Hânceşti.
L-am întrebat pe domnul Manic de ce prestează asemenea servicii, din moment ce susţine că acest business nu este
profitabil. „Suntem moldoveni şi, când ne apucăm de ceva, nu
facem toate calculele. Apoi, când ne vârâm capul, nu-l mai putem scoate”, a fost răspunsul domniei sale.

Relaţiile operatorilor cu CCA
Operatorii TV prin cablu cu care am vorbit nu caracterizează nicicum relaţia lor cu CCA-ul. Potrivit lui Ivanov, CCA
vine în teritoriu şi efectuează câte două-trei controale pe an.
„Nu ne-a făcut rău, dar nici bine”, susţine operatorul de cablu de la Ungheni. „Nu ne ajută, dar nici nu ne pune piedici.
Controalele efectuate la firma mea au fost destul de obiective”,
adaugă Furdui care i-a propus CCA-ului de mai multe ori să
elaboreze un proiect de lege care să reglementeze activitatea
operatorilor de cablu, aşa cum este în Rusia, de exemplu. „Activitatea noastră este reglementată de CCA şi de Legea telecomunicaţiilor. Dar telecomunicaţiile sunt altceva decât televiziunea. Totodată, CCA-ul trebuie să se ocupe de televiziunea
prin eter. Acum, în R.Moldova sunt o mulţime de operatori de
cablu, de aceea o lege care ar reglementa activitatea acestora
este necesară”, consideră Furdui.

Perspectivele televiziunii prin cablu
Arhip Cibotaru susţine că, odată cu lansarea programului
„Satul moldovenesc”, televiziunea prin cablu devine un element indispensabil, mai ales în localităţile rurale, „aşa cum e
casa de cultură, spitalul, baia, dacă vreţi”. Potrivit lui Cibotaru,
până şi satele mici (unde nu vin astăzi operatorii de cablu din
cauză că sunt puţini clienţi) vor beneficia de serviciile televiziunii prin cablu. Alexei Furdui este şi el de părere că televiziunea prin cablu nu o să dispară în R.Moldova. „O să vină, însă,
vremea când o să se consolideze piaţa, o să apară cineva cu
bani mulţi şi o să cumpere toţi operatorii mici, o să-i înghită”,
crede Furdui. Ceea ce pare realizabil, întrucât mulţi operatori
de cablu sunt porniţi să renunţe la afacere şi s-o vândă pe motiv că nu e profitabilă.
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Mass-media şi puterea
Motto: Presa şi guvernarea sunt adversare fireşti, cu
funcţii diferite, şi fiecare trebuie să respecte rolul celeilalte
Războiul guvernării împotriva presei
După un deceniu şi jumătate de la proclamarea independenţei, Republica Moldova rămâne nu numai cea mai săracă şi
cea mai coruptă, ci şi cea mai dezinformată şi rătăcită ţară din
Europa. Potrivit unor estimări internaţionale care se fac anual,
presa de la noi este neliberă. Astfel, din acest punct de vedere,
ţinem companie unor state autoritariste sau chiar totalitare,
precum Zimbabwe, Belarus, Turkmenistan, Cuba sau Coreea de Nord. Şi aceasta în ciuda faptului că, formal vorbind, în
Republica Moldova există şi presă privată, şi un regim politic
pluralist, iar alegerile generale sunt catalogate de instituţiile
paneuropene ca fiind în linii mari libere.
Privită din acest unghi, situaţia de la noi, de altfel, nu diferă
prea mult, până la un punct, de cea din alte ţări ale fostului
bloc comunist. Şi acolo, după prăbuşirea regimurilor totalitare, presa liberă s-a născut greu, cu mari probleme de sănătate
mentală şi profesională. Viziunea cvasigenerală, împărtăşită
vreo zece ani în urmă de autorităţile albaneze, bulgare, poloneze sau slovace, a fost exprimată de Istvan Csurka, unul din
fruntaşii Forumului Democratic Maghiar, partid de guvernământ pe atunci. „Astăzi, zicea el, doar cei care controlează televiziunea pot spune cu adevărat că sunt la putere.” Rădăcinile
acestor sincope de gândire, consideră Peter Gross, trebuie căutate nu atât la nivelul economic sau politic, ci la cel al culturii
politice. Cu cât mai pronunţate au fost „relicvele” comuniste,
cu atât mai dificilă se dovedeşte a fi tranziţia din postcomunism la o democraţie autentică.
Oricum, spre deosebire de Ungaria sau ţările baltice, care
au ajuns să aibă la ora actuală presă liberă şi sunt membre ale
Uniunii Europene, la noi convulsiile mass-media nu contenesc.
Acestea culminează acum cu un pretins proces de constituire
a audiovizualului public, îndărătul căruia se ascunde apogeul
unui război de uzură purtat de puterea politică împotriva propriului popor pentru controlul asupra posturilor radio – TV
de stat şi municipale.

pentru a promova standarde democratice autentice în materie de mass-media.
Toate guvernările anterioare regimului Voronin, fără excepţie, şi-au propus să controleze presa. Pentru a-şi atinge
scopul, au recurs la diferite mijloace. Unele dintre ele, pe cât
de cinice, pe atât de perfide. Au căutat, bunăoară, să domine
piaţa de distribuire a presei scrise. Nu întâmplător, astăzi toate
ziarele depind de monopolistul „Poşta Moldovei”. Sau chiar să
se războiască necruţător cu ziariştii indezirabili. Nici sub Mircea Snegur, nici sub Petru Lucinschi guvernanţii nu s-au sfiit
să concedieze profesioniştii incomozi şi neascultători pentru
a-i înlocui cu nişte persoane docile, care urmau să favorizeze controlul statului asupra mass-media. În 1994, de exemplu,
de la Compania „Teleradio-Moldova” au fost daţi afară zeci de
ziarişti împliniţi, care ulterior s-au afirmat în alte mijloace de
informare, unii dintre ei devenind adevăraţi lideri de opinie
în breasla lor. Profesioniştii de la televiziunea şi radioul de stat
au fost reprimaţi şi de Diacov, şi de guvernul Sturza, şi de cel
condus de Braghiş. Iată de ce comuniştii lui Voronin nu au
fost deschizători de drumuri în materie de represalii împotriva mass-media. Numai că ei au împins cenzura şi intoleranţa
până la paroxism.

Câinele de salon al puterii
Nu e de mirare că, în ciuda privatizării presei tipărite, comercializării posturilor de radio şi canalelor de televiziune,
mass-media din Republica Moldova nu este în măsură să depăşească nicidecum condiţia de vasalitate faţă de puterea politică. Cea mai mare parte a ei nu-şi face nici acum datoria de

Moştenirea comunistă
Starea lamentabilă a presei din Republica Moldova poate fi pusă, bineînţeles, pe seama moştenirii comuniste. Atâta
doar că în sânul clasei politice postsovietice de la noi au lipsit minţi luminate care, înţelegând că în lipsa unui jurnalism
independent, bazat pe fapte, nici puterea nu are viitor într-o
societate deschisă să se ridice deasupra sechelelor trecutului

Majoritatea instructorilor locali care predau
la Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism sunt specialişti
cu experienţă, ale căror nume le sunt cunoscute
consumatorilor de media din Republica Moldova
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„câine de pază” al societăţii. Presa noastră este astăzi - cel mult
- un câine de salon al puterii.
Între timp, sub presiunea evenimentelor, dar şi a Europei,
lucrurile s-au mai schimbat. A apărut, de exemplu, o piaţă mediatică relativ liberă. Aceasta, însă, pentru moment, nu este funcţională. Mecanismele cererii şi ofertei par dereglate, nu există, în
fond, o concurenţă loială. În aceste condiţii, câştigă nu cei mai
buni şi mai competitivi, ci cu precădere favoriţii autorităţilor.
Piaţa pare să fie burduşită cu aşa-zişii „bani fierbinţi”. Altfel
spus, cu nişte resurse provenite în urma unor operaţii speculative care, cu concursul puterii, sunt direcţionate spre nişte
instituţii media în care guvernarea are încredere. De aceea,
astăzi prosperă, în ciuda unei audienţe minuscule, posturi de
televiziune sau ziare obscure şi marginale.
Puterea, fireşte, a evoluat de-a lungul ultimilor ani. Dar nu
în sensul că a învăţat lecţiile democraţiei. Mai curând s-a adaptat la condiţiile regimului pluralist pentru a putea manipula
mass-media, de la un capăt la altul, din umbră, trăgând sforile
în culise. Având în vedere faptul că există deja un extins sector
privat, autorităţile nu încearcă, fără doar şi poate, să îmbrăţişeze imposibilul. Nu îşi propun să cenzureze deschis ziarele sau
posturile de radio independente. Ele caută să le folosească pe
acestea, uneori fără ştirea lor, pentru a-şi consolida puterea.
Cum? Simplu. Controlând, pe de o parte, principalele fluxuri
de informaţii, iar pe de alta, piaţa de publicitate.
Comuniştii, de altfel, nu au inventat nimic nou. Ei folosesc
nişte scheme probate în Estul şi Centrul Europei. Numai că
acolo etapa ingerinţelor mascate ale oficialităţilor în politica
editorială este de domeniul trecutului. La noi, însă, e în floare.

Coaliţia dintre stat şi jurnalişti
Lipsa fondurilor adecvate pentru o privatizare rapidă şi
eficientă, scrie cercetătorul Patrick O’ Neil, creează în Estul
Europei un teren fertil „pentru o coaliţie monopolistă între
stat şi unii dintre profesioniştii mass-media”. Anume în acest
mod, bunăoară, a fost mimată deetatizarea cotidienelor de stat
„Moldova suverană” şi „Nezavisimaia Moldova”, al căror statut
juridic rămâne şi în prezent ambiguu. Un lucru, însă, este cert.
Ambele publicaţii sunt controlate riguros de Preşedinţie prin
intermediul unor ziarişti care au fost desemnaţi să le gestioneze în numele puterii. La fel stau lucrurile şi cu unele canale
de televiziune, care în pofida statutului lor privat, sunt afiliate,
de fapt, guvernării, filtrând informaţia de aşa manieră încât să
poată da pe post doar ştiri exclusiv pozitive despre actuala putere. Acelaşi lucru se poate spune şi despre subredacţiile de la
Chişinău ale unor ziare moscovite.
Prezenţa abuzivă a statului pe piaţă informaţională perverteşte, până la urmă, chiar şi mass-media private şi independente. De ce? Pentru că puterea deturnează fluxul informaţional, transformând piaţa mediatică într-un câmp de luptă, unde
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ziarelor, televiziunilor şi posturilor de radio li se rezervă rolul
de săbii, cuţite, pistoale sau, dacă vreţi, tunuri din dotarea politicienilor. În aceste împrejurări, mass-media din Republica
Moldova nu mai oferă cetăţenilor, vorba lui Tocqueville, canalele prin care ei „să converseze fără să se vadă şi prin care
să facă paşi împreună fără să se întâlnească”. Or, în situaţia în
care informaţia nu este corectă şi verificabilă, nu e generată de
o dezbatere publică susţinută, ea până la urmă ajunge nu să
lămurească lucrurile, ci să încurce iţele.

Un paradis al informaţiei pozitive
În consecinţă, în Republica Moldova cetăţeanul este privat
de dreptul său natural de a şti. Informaţia care i se furnizează,
oricât ar părea de paradoxal, are un caracter pluralist. Unul
şi acelaşi eveniment e tratat total diferit de instituţiile media.
Să luăm, bunăoară, ştirile despre activitatea guvernului. Dacă
e să dăm crezare canalului Moldova 1, la vârf mereu totul e
O.K. Trec zile şi ani, dar la Preşedinţie sau Guvern nu se ia
nici o decizie controversată, nu se întâmplă nici un fapt negativ. Puterea noastră e un paradis al informaţiei pozitive. Aşa
prezintă lucrurile şi „Moldova suverană”. Altceva spune, însă,
„Kommersant plus”. Şi cu totul altă versiune a evenimentului
o putem afla din „Jurnal de Chişinău” sau „Timpul”. Or, vorba
lui Revel, cu cât informaţia e mai pluralistă, cu atât mai puţin
este o informaţie. Ea se preschimbă în altceva.
Şi cum piaţa noastră e o linie a frontului unde informaţia
e asasinată din capul locului, jurnalismul autohton se bazează aproape în totalitate pe opinie. Pe interpretarea faptelor. Pe
polemică şi atacuri mediatice. Jurnalismul de opinie joacă, bineînţeles, un rol important. El nu trebuie, însă, să-l anuleze pe
cel factual. Să substituie informaţia cu un comentariu, aşa cum
se întâmplă la noi, să elimine discursul public a cărui logică
şi legitimitate rezultă neapărat din ştirea corectă, imparţială şi
echidistantă. O astfel de presă poate să lustruiască imaginea
unui partid, să trezească o repulsie faţă de un politician. Ea nu
e în stare, însă, să insufle valori democratice, să creeze o opinie
publică, pentru că aceasta din urmă se naşte doar în urma unei
informări obiective şi netrunchiate.
Politizarea excesivă a presei, rezultată din încrâncenarea cu
care puterea vrea să domine piaţa informaţională, dă naştere
unei neîncrederi generale. Faţă de mass-media. Dar şi faţă de
putere. Faţă de ultima, poate că, în primul rând. Creează impresia că orice s-ar scrie, nimic nu se schimbă. Că statul nu
poate fi controlat. Că adevărul e la fundul mării. Că în ţară
domneşte haosul şi legea junglei, unde are de profitat doar cel
mai puternic.
Numai că, strivind presa liberă, orice guvernare dintr-o societate deschisă îşi taie craca de sub picioare. Îşi sapă singură
groapa. Îşi pierde legitimitatea, desfiinţându-se sub povara nihilismului total care se naşte pe ruinele presei libere.
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Etică ziaristică în stil găgăuzesc
Într-o societate democratică mijloacele de informare
în masă sunt interesate să cunoască părerea
opiniei publice despre aspectul moral al politicii
de stat. Actualmente, mass-media informează
societatea despre activitatea celor de la guvernare,
iar guvernarea explică la rândul ei ce părere are
populaţia despre propriul fel de a guverna.
Ar fi normal ca mass-media să le spună politicienilor cu ce
probleme se confruntă cetăţenii, care sunt părerile, cerinţele
şi necesităţile acestora. Totodată, oamenii politici sunt obligaţi
să informeze societatea prin intermediul mijloacelor de informare în masă despre planurile şi deciziile lor. Astfel, între
jurnalişti şi politicieni ar trebui să existe o interdependenţă:
primii având nevoie de informaţii, ceilalţi simţind nevoia de
a transmite societăţii prin intermediul jurnaliştilor mesajele şi
ideile care îi preocupă.
De regulă, politicienii şi jurnaliştii dau impresia că nu ar
exista nici un fel de legătură între ei. Şi asta pentru că manipularea presei de către cei aflaţi la putere este considerată, şi pe
bună dreptate, un fapt antidemocratic. Anume din această pricină mijloacele de informare în masă care lasă impresia că nu
ar fi independente sunt mai puţin credibile în ochii cititorilor.
Urmărind experienţa mass-media din UTA Găgăuzia şi felul acestora de a reda situaţia politică, se cuvine să remarcăm
utilizarea lor în cadrul campaniilor electorale, situaţia de azi
având deja o anumită tradiţie care nu poate fi schimbată în
ajunul alegerilor.

Această situaţie este legată în primul rând de faptul că în
cadrul Autonomiei Găgăuze practic nu există presă cu adevărat independentă şi obiectivă. Dintre puţinele posturi de televiziune care există, numai postul Companiei Regionale „Teleradio Găgăuzia” emite în baza unui program propriu, inclusiv
ştiri, având drept fondator unic Executivul Găgăuziei. Restul
posturilor de televiziune, printre care cele private precum TK
„Ani Ai”, „ATB”, „Bizim Aidinnik” şi multe altele nu fac decât să retransmită diverse posturi ruseşti şi nu deţin programe
proprii, motiv pentru care, de regulă, nu se implică în campania electorală şi sunt utilizate doar pentru a transmite spoturi
publicitare pregătite în altă parte, fără să devină instrumente
active în lupta politică.
„RTG”, gazeta regională „Vesti Gagauzii” („Ştiri din Găgăuzia”), precum şi ziarele raionale „Znamea” (Ceadîr-Lunga),
„Panorama” (Vulcăneşti) sunt finanţate în totalitate din bugetul regional şi, respectiv, local. O asemenea situaţie este extrem
de favorabilă pentru putere, deoarece aceasta reuşeşte să deţină un control total asupra celor mai cunoscute instituţii massmedia din regiune.
Ziarele de opoziţie „Edinaia Gagauzia” şi „Gagauz Halcî”
nu acceptă în paginile lor nimic altceva decât materiale critice la adresa puterii oficiale şi nu susţin un dialog constructiv,
deoarece, de facto, sunt ziare angajate, finanţate de forţele politice din opoziţie.
Deşi despre o reflectare obiectivă în mediile de informare
în masă a situaţiei din Găgăuzia în perioada dintre campaniile electorale nici nu poate fi vorba, totul limitându-se doar la
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cronici oficiale, în ajunul alegerilor, în funcţie de orientarea
politică, acestea laudă cu nemiluita sau critică fără măsură pe
unii dintre candidaţii şi concurenţii electorali.
Fireşte, în conformitate cu legea despre mijloacele de informare în masă, acestea sunt obligate să oglindească procesul
electoral, pornind de la hotărârile adoptate de Comisia Electorală Centrală a UTA Găgăuzia în baza unei Concepţii aprobate
de Adunarea Populară a Găgăuziei în condiţiile în care componenţa şi structura CEC poate fi considerată, cu mari rezerve, o
realizare de vârf a democraţiei în zonă, căci în componenţa ei
au intrat în primul rând persoane ”devotate” puterii.
Conform principiilor „şanselor egale”, se prevede de asemenea ca în cadrul programelor informative ale radioului şi televiziunii să nu fie avantajaţi unii candidaţi, blocuri şi partide.
Totodată, însă, este evident că jurnaliştii angajaţi în cadrul massmedia de stat ale Autonomiei Găgăuze îndeplinesc vrând-nevrând faimoasa funcţie de „propagandişti şi agitatori colectivi”.
Dacă e să medităm asupra eticii jurnalistice în general şi
asupra eticii jurnalistice în Autonomia Găgăuză în particular,
judecând în baza unei comparaţii dintre două perioade destul
de scurte ce cuprind ultimele două campanii electorale (2002
şi 2006), este imposibil să nu punem o problemă ce iese în afara
acestei tematici, însă caracterizează pe deplin comportamentul
jurnaliştilor. Întrebarea este: drept cine se simte un jurnalist?
Ce scop îşi propune atunci când face uz de posibilităţile sale de
a se exprima şi a-şi expune punctul de vedere?
Presa regională, atât cea scrisă, cât şi cea electronică, nu
poate spune un cuvânt fără aprobarea puterii locale. Canonada
informaţională asupra societăţii se abate de fiecare dată atunci
când un scandal de presă este nivelat cu ajutorul altui scandal de presă. Actualmente, jurnaliştii au posibilitatea de a face
investigaţii şi de a lansa declaraţii senzaţionale doar dacă se
poziţionează net de o parte sau de alta a intereselor ideologice
ale clanurilor aflate în conflict. În acest sens, este palpitant să
urmărim raportul de forţe dintre gazeta regională „Vesti Gagauzii” şi ziarul „Stoliţa Comrat”, fondată de primăria municipiului Comrat, pe fundalul ultimelor evenimente – startul, neoficial, al campaniei electorale pentru funcţia de başcan. „Vesti
Gagauzii” critică primarul Comratului, în timp ce „Capitala”,
aflată în subordinea primarului, critică puterea regională.
Jurnalistica găgăuză mai nouă s-a dovedit a fi „o jurnalistică veche înnoită”, însă cu maniere mult mai inacceptabile,
indiferentă faţă de soarta oamenilor, care aşa sau altfel sunt
atraşi în confruntările dintre jurnaliştii atât de dependenţi de
interesele patronilor.
Cu atât mai puţin importante pentru acest „nou” tip de jurnalism par să fie acele norme etice şi morale de care se conduc
oamenii ce stau în faţa televizoarelor. Iluzia ziariştilor că ceea
ce fac ei este acceptat este creată de topurile care reprezintă de
fapt doar dinamica unui interes de masă faţă de ceea ce apare pe post sau în ediţiile ziarelor de scandal. Aceşti indici pur
formali nu spun nimic despre aprecierile date conform unor
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principii morale şi etice.
Jurnaliştii au senzaţia că sunt posesorii unor informaţii pe
care ei le pot formula în funcţie de scopurile urmărite. Exemplul unui asemenea mod de a prezenta informaţiile îl constituie
politica redacţională a „RTG”, condamnată să laude la nesfârşit
puterea regională şi realizările ei. În acest context, nu pot să
nu amintesc de faptul că la cererea redacţiei gazetei „Edinaia
Gagauzia” de acreditare a corespondenţilor săi pe lângă Executivul Adunării Populare i s-a răspuns negativ. Relatările despre activitatea acestor structuri ale puterii rămân un privilegiu
exclusiv al mass-media controlate de stat.
Simplii alegători au nevoie acum poate ca niciodată de un
punct de vedere echilibrat. În Codul eticii profesionale a jurnalistului nu există o prevedere care să-i permită unui jurnalist să facă dezvăluiri asupra metodei incorecte de lucru a altui
jurnalist. Şi totuşi merită să ne punem întrebarea în ce măsură
este etic să lăsăm 178 de mii de locuitori ai Autonomiei Găgăuze la cheremul unor interese de grup, refuzându-le dreptul de
a afla un punct de vedere nepărtinitor sau o analiză veridică a
evenimentelor?
Trebuie să recunoaştem că în prezent este destul de dificil să vorbim despre existenţa în Autonomia Găgăuză a unui
punct de vedere adecvat pentru a înţelege în ce măsură etica jurnalisticii găgăuze contemporane corespunde normelor
majorităţii cetăţenilor din regiune. Nu există sondaje în acest
domeniu.
Astfel ne putem linişti doar la gândul că această criză prin
care trec acum mass-media din UTA Găgăuzia nu este singulară şi reflectă anumite procese globale. Şi totuşi, atâta timp cât
jurnaliştii din această regiune nu sunt în stare să realizeze cât
de mult s-au îndepărtat de aşteptările celor care îi urmăresc,
criza nu va putea fi anulată cu nici un fel de declaraţii.
Jurnalistica găgăuză are nevoie de un şoc, deoarece etica şi
morala profesională în acest domeniu au ajuns să trezească în
rândul cetăţenilor iritare şi dezamăgire. Deşi deocamdată nu
există o statistică edificatoare, mulţi jurnalişti nici nu-şi dau
seama cât de diferit poate să fie punctul lor de vedere faţă de
părerea cetăţenilor. Şi este greu să ne imaginăm că pe parcursul scrutinului pentru alegerea başcanului situaţia se va îmbunătăţi.
De ce în ţările occidentale au fost scrise atâtea cărţi şi articole despre politică şi mijloacele de informare în masă? Ne
întrebăm de ce se scriu permanent lucrări ştiinţifice şi de popularizare pe această temă? Există mai multe motive, însă cel
mai important este faptul că de acest proces depinde gradul
de democratizare a unui sistem de guvernare. Controlul asupra mijloacelor de informare garantează menţinerea puterii.
Menţinerea controlului asupra televiziunii şi a presei scrise,
aflate fie în mâinile celor de la guvernare, fie în mâinile unor
persoane sau companii private, duce la monopolizarea puterii
şi implicit la uzurparea ei punând în pericol alegerile libere şi
democratice.
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Dumitru LAZUR,
Asociaţia Presei Independente

Milioane de lei pentru
„dezvoltarea” ziarelor docile
În 2006, autorităţile publice au alocat pentru
dezvoltarea publicaţiilor periodice locale sau
regionale 6704,9 mii lei.
Partea leului a revenit organelor de presă ale municipiilor Chişinău şi Bălţi - 3200 mii lei şi, respectiv, 324 mii lei.
Consiliile raionale au fost mai puţin generoase decât cele
municipale, alocând în medie câte 117 mii lei pentru redacţiile ziarelor locale. Presa scrisă a fost cel mai mult susţinută,
cel puţin în 2006, în Soroca (324 mii lei), Căuşeni (264,6 mii
lei), Cahul şi Orhei (câte 237,6 mii lei). Consiliile raionale
din Ungheni, Nisporeni, Leova, Cimişlia şi Basarabească nu
au rezervat un sfanţ pentru redacţiile ziarelor locale. Pentru
editarea ziarelor din Autonomia Găgăuză din bugetele locale
au fost alocaţi 660,2 mii lei.

Cine beneficiază de aceşti bani?
Normal ar fi ca banii publici rezervaţi pentru dezvoltarea
presei locale să fie alocaţi în baza unui tender deschis pentru toate publicaţiile periodice editate într-un municipiu sau
raion. Realitatea însă este alta. De regulă, zecile şi chiar sutele
de mii de lei sunt oferiţi direct ziarelor fondate de consiliile
municipale sau raionale. Unii ar zice: „e logic – părintele îşi

hrăneşte copilul”. Însă, logica autorităţilor publice locale din
Republica Moldova se bate cap în cap cu standardele europene.
Planul de acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova prevede că „ajutorul financiar din partea statului pentru mass-media trebuie acordat în baza criteriilor stricte şi
obiective aplicate egal pentru toate mass-media”. Mai mult, în
acelaşi document se spune că statul trebuie să elaboreze şi să
implementeze „un cadru legal adecvat ce garantează libertatea expresiei şi a mass-media, în conformitate cu standardele
europene şi în baza recomandărilor Consiliului Europei”.
Dacă s-ar organiza un concurs public pentru utilizarea
acestor bani, sunt sigur că majoritatea ziarelor independente
ar prezenta o ofertă mult mai atractivă decât concurenţii lor
de stat. Atuurile publicaţiilor periodice private sunt la suprafaţă: jurnaliştii şcoliţi de experţi din Occident, care nu mai
sunt prizonierii jurnalismului socialist şi care pot transmite
comprehensibil mesajul autorităţilor municipale sau raionale, şi design-ul grafic atractiv.

Cum sunt folosiţi banii publici?
Potrivit unei rezoluţii privind necesitatea deetatizării presei publice locale, semnată de Asociaţia Presei Independente

Pe parcursul ultimilor trei
ani, Centrul Independent
de Jurnalism a organizat
mai multe cursuri pentru
profesorii de la facultăţile
de specialitate şi jurnaliştii
profesionişti la care aceştia
au învăţat metode moderne
de predare a materiei
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(API) şi Centrul Independent de Jurnalism (CIJ), „analizele
de conţinut, realizate de organizaţiile locale şi internaţionale
în ultima campanie electorală pentru alegerile parlamentare
din martie 2005, au arătat că ziarele publice au sprijinit masiv
partidul de guvernământ şi au discreditat oponenţii acestuia,
abătându-se, în acest fel, de la principiile fundamentale de
funcţionare a presei publice”.
Un alt exemplu, mai recent. Scriam mai sus că în 2006
pentru editarea ziarelor din autonomia Găgăuză din bugetele
locale au fost alocaţi 660,2 mii lei. Rapoartele de monitorizare ale presei scrise publice din Gagauz-Yeri în perioada 9
octombrie-10 noiembrie 2006, realizate de API în parteneriat
cu CIJ, relevă că cel mai mediatizat concurent electoral în
presa editată din banii publici a fost actualul başcan al autonomiei Gheorghi Tabunşcic. De exemplu, în fiecare ediţie
ziarul „Vesti Gagauzii” a publicat cel puţin o poză a actualului
başcan. Totodată, uneori gazeta a inserat în paginile sale discursurile integrale sau parţiale ţinute de Gheorghe Tabunşcic
în cadrul unor evenimente locale. De regulă, suprafaţa intervenţiei lui Tabunşcic în paginile „Vesti Gagauzii” a fost
de sute de cm2, pe când a celorlalţi trei candidaţi înscrişi în

cursa electorală – 0 cm2. Şi astea sunt ziare finanţate din buzunarul contribuabililor, care, potrivit standardelor europene, trebuie să fie informaţi obiectiv despre mersul procesului
electoral?!

De ce, totuşi, ziarele consiliilor nu sunt deetatizate?
Argumentul liderilor Partidului Comuniştilor, care, de
fapt, au readus la viaţă publicaţiile raionale în 2003 odată
cu lichidarea judeţelor şi resuscitarea raioanelor, este banal
– „odată cu deetatizarea presei locale nu va mai fi auzită vocea autorităţilor locale”. „Noi o să adoptăm o lege despre deetatizarea presei locale, dar să vedeţi peste un timp că aceasta
nu va da nimic bun. Se va crea un gol informaţional şi o să
se ateste încălcarea unor drepturi”, a declarat într-un interviu comunistul Victor Stepaniuc. Ex-preşedintele fracţiunii
parlamentare a Partidului Comuniştilor se indigna: „Cine le
încurcă societăţii civile, partidelor politice de a-şi crea publicaţii?”
Legislaţia în vigoare nu-ţi pune piedici în înregistrarea
unui ziar local, dar autorităţile publice centrale, municipale

Roxana Teodorcic, studentă la ŞSAJ, în timpul unui exerciţiu din cadrul cursului de Fotojurnalism
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sau raionale îţi fac viaţa amară dacă reuşeşti să câştigi simpatia cititorilor şi, colac peste pupăză, „îndrăzneşti” să critici
puterea. Cum? Prin finanţarea „copiilor ei”, publicaţiilor de
stat, şi intimidarea ziarelor independente. Pe lângă faptul că
se „hrănesc” din banii contribuabililor, ziarele consiliilor fac
şi concurenţă neloială publicaţiilor periodice independente.
În aceeaşi rezoluţie a API şi CIJ se spune că „în unele raioane, primăriile, instituţiile de stat, oficiile poştale au sarcini
concrete de abonare la ziarele editate de consiliile raionale, în
timp ce ziarele independente întâmpină piedici în campanile
de abonare; distribuirea publicităţii se face în folosul ziarelor
de stat; ziarele consiliilor raionale se vând la un preţ mai mic
decât cele private”.
Un exemplu recent. La sfârşitul lunii octombrie 2006,
Consiliul raional Drochia şi-a „tras” un ziar de buzunar.
Publicaţia, după cum era de aşteptat, cântă osanale conducerii raionului şi partidului de guvernământ. Preşedintele
raionului Drochia, Veaceslav Belinschi, nu s-a mulţumit
cu asta. Funcţionarul a hotărât să interzică ziariştilor de
la ziarul independent local „Glia drochiană” să scrie despre evenimentele oficiale din raion. Cum? La 8 noiembrie
a.c., Belinschi i-a dat afară din sala de şedinţe pe reporterii
publicaţiei. Fără nici o explicaţie. Preşedintele raionului a
ţipat: „Sunteţi liber, domnule corespondent!” Atât. Directorul ziarului, Valentina Cibotaru, susţine că nu este pentru
prima dată când Belinschi îngrădeşte accesul jurnaliştilor
la informaţie.

Legea deetatizării
API şi CIJ au propus „comunităţii media” din R. Moldova elaborarea şi promovarea unei Legi cu privire la deetatizarea mass-media în R. Moldova, care ar asigura condiţii
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egale de activitate profesională pentru toată presa, naţională şi locală. Cel puţin un avantaj e la suprafaţă: nu se vor mai
cheltui bani publici pentru editarea de ziare. Problema însă
e de altă natură. Cum vor fi deetatizate mediile locale? Prin
multiplicarea modelului „Moldova suverană” şi „Nezavisimaia Moldova”? Prin schimbarea editorului, nu şi a politicii
editoriale? Exemplul „Moldova suverană” şi „Nezavisimaia
Moldova” demonstrează că partidul de guvernământ nu va
renunţa uşor la instrumentele sale de propagandă, găsind
soluţii legale, pretins europene de democratizare a massmedia…

În loc de concluzie
Întrebat de Asociaţia Presei Independente, de ce banii
publici „rezervaţi” pentru dezvoltarea mass-media locale nu
sunt alocaţi în condiţii de transparenţă maximă, Vasile Tarlev a declarat că, în conformitate cu Legea privind autonomia locală şi finanţele publice locale, consiliile raionale, nu
Guvernul, sunt responsabile de gestionarea finanţelor pentru
dezvoltarea mass-media. „Guvernul nu are dreptul să se implice. Deci, consiliile decid cum şi cui să ofere aceşti bani.
Dar consider că ar fi bine ca autorităţile publice locale să fie
mai transparente. Am să discut personal cu Asociaţia preşedinţilor de raioane şi Asociaţia primarilor ca mass-media
privată să nu fie discriminată…”, a mai spus premierul.
Se va ţine sau nu de cuvânt premierul vom afla în timpul
apropiat. În toamna 2006, Guvernul urmează să aprobe „finanţele” alocate de municipii şi consilii pentru dezvoltarea
mass-media. Apoi, autorităţile locale vor decide cât şi cui să
aloce. În 2007, anul alegerilor locale, e puţin probabil ca ştabii locali să ia pâinea de la gura publicaţiilor care le suflă în
borş....
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Irina MALEVA

Pe ambele părţi ale conflictului
Unul din proiectele Centrului Independent de
Jurnalism de la Chişinău îşi propune să susţină
colaborarea dintre jurnaliştii de pe ambele maluri
ale Nistrului. Această invitaţie la colaborare a
început încă în a doua jumătate a anilor ’90,
iar articolele pregătite în comun, axate pe diverse
teme, au fost publicate în presa de dincolo şi de
dincoace de Nistru.
Am pregătit pentru tipar materiale pe teme diverse, neam întâlnit în repetate rânduri în cadrul unor seminare şi
training-uri la sediul CIJ, aceste întâlniri devenind pentru
noi adevărate sărbători, care ne-am fi dorit să nu se mai sfârşească. Dar cele mai bogate impresii culese de participanţii la
proiectul „Acţiuni pentru relaţii paşnice în Republica Moldova”, desfăşurat pe parcursul acestui an, le-au avut mai ales
cei care au fost selectaţi în urma unui concurs pentru profesionişti pentru două călătorii de investigaţie – în Georgia şi
în Bosnia-Herţegovina. Şi noi şi ei am avut un trecut tragic
– războiul civil, când au luptat înde ei cetăţenii unei singure
ţări. Acest război a lăsat urme de sânge în oraşele şi satele
noastre. Au rămas şi acum ruinele acelui război pe străzile
oraşelor bosniace Mostar şi Saraevo, clădiri dărâmate în satul
Cocieri şi în sanatoriul din Suhumi din Abhazia, precum şi
în multe alte locuri...
... În Bosnia-Herţegovina s-au deplasat Ludmila Coval
(„Profsoiuznîie vesti”), Serghei Melnicenko („Dnestrovskaia pravda”), Inna Rusu („Pridnestrovie”), Eugen Uruşciuc
(„DECA-PRES), Larisa Ungureanu („Lanterna Magică”),
Olga Banaru („Acţiunea Civică”). În timpul escaladării oricăror conflicte, mijloacele de informare în masă joacă un rol
foarte important deoarece acestea se bucură încă de o mare
încredere. Tocmai de aceea contactul direct între jurnaliştii de pe ambele maluri ale Nistrului, contactele personale
şi cele oficiale, precum şi cele din sfera neoficială reuşesc să
găsească răspunsuri la multe din întrebările care persistă astăzi. Chiar dacă fiecare reprezentant al presei, delegat de o
anumită parte, rămâne până la urmă pe poziţia sa şi după ore
de discuţii, va căuta de acum încolo, pe paginile publicaţiei
la care lucrează, cel puţin să ocolească expresiile jignitoare
gen „naţional-fasciştii Moldovei” sau „bandiţii-separatişti”.
Această atitudine a fost deja dovedită pe parcursul realizării
programului în cauză.
După mărturisirile participanţilor, anume vizita în această ţară s-a dovedit a fi deosebit de productivă şi plină de învăţăminte pentru jurnaliştii din dreapta şi din stânga Nistrului. Şi noi, precum şi cei din Bosnia-Herţegovina, în timpul

destrămării ţărilor noastre, am trecut prin toate grozăviile
războiului civil. Deşi, dacă e să ţinem cont că având aproape
acelaşi număr de populaţie (în jur de 3,5 mil. de oameni în
1992) ambele state (Bosnia-Herţegovina şi Republica Moldova cu tot cu Transnistria), pierderile, atât în plan economic,
cât şi victimele umane, sunt incomparabile. În Bosnia-Herţegovina numărul celor decedaţi nu se cunoaşte exact nici
azi – unele surse indică cifra de 100 de mii de oameni, altele
– 250 de mii. Un milion de cetăţeni ai acestei ţări considerată
altădată ca cea mai înfloritoare din lagărul ţărilor socialiste
– Iugoslavia – au devenit refugiaţi şi nici acum, după 11 ani
de la încetarea acţiunilor militare, marea lor majoritate nu
a revenit acasă. Mulţi nici nu au unde se întoarce, deoarece
casele lor zac şi azi în ruine, precum, de exemplu, în oraşul Mostar. Însă dacă în cazul nostru în timpul războiului de
pe Nistru nu a existat o confruntare pe principii naţionale,
în Bosnia-Herţegovina, unde locuiesc trei grupuri etnice de
bază – sârbi, bosniaci şi croaţi – anume naţionalitatea a fost
factorul cel mai important care crea chipul duşmanului.
Până la instaurarea definitivă a păcii şi bunei înţelegeri
în Bosnia-Herţegovina mai este mult – tensiunile între sârbi,
croaţi şi bosniaci încă mai fac să se simtă o anumită agitaţie
în societatea civilă.
Dintre cei care îşi doresc să convieţuiască cu adevărat în
pace cu toţi cei din jur, indiferent de apartenenţa lor naţională sau religioasă, îndemnându-i şi pe alţii la aşa ceva, sunt
jurnaliştii. În fiecare redacţie de ziar, de televiziune sau radio,
absolut fără nicio excepţie, lucrează împreună reprezentanţi
ai tuturor celor trei grupuri etnice principale şi ai altor minorităţi naţionale. Naţionalitatea companionilor noştri bosniaci – coordonatorii Centrului-Media din Saraevo, conducerea căruia ne-a şi invitat încolo - încântătoarele domnişoare
Leila Keptanovici şi Maşa Dervişevici de asemenea poate fi
uşor ghicită, cel puţin după numele lor. Maşa este sârbă, Leila
– bosniacă.
Nu se vor stinge prea repede amintirile despre tragediile războiului civil. Despre sutele de mii de morţi amintesc
permanent şi imensele cimitire din Saraevo, şi numeroasele
morminte lăsate de-a lungul drumurilor, în parcuri şi scuaruri. Martorii oculari ai acelor evenimente ne-au povestit
cum anume a început războiul, noi povestindu-le la rândul
nostru cum s-a declanşat conflictul militar pe Nistru. În acea
perioadă atmosfera în Bosnia-Herţegovina de asemenea era
foarte agitată, iar motivul nemijlocit l-a servit o încăierare în
masă în timpul unei nunţi sârbe, când a fost ucis cineva dintre sârbi. După numărul victimelor, cele două conflicte sunt,
totuşi, incomparabile. Nu suportă grade de comparaţie nici
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duritatea felului de a se trata reciproc a celor două forţe adverse – în Mostar pe o stradă îngustă, unde abia dacă pot trece una pe lângă alta două maşini în sens invers, poţi vedea şi
astăzi geamuri sparte şi dărâmături în zidurile caselor ce stau
faţă în faţă. Nu e greu să-ţi dai seama că nu s-a tras din armă
automată, ci din aruncătoare de grenade. Toate cele trei părţi
implicate – şi bosniacii, şi sârbii, şi croaţii – au avut lagăre de
concentrare. Iar drept motiv pentru a fi închis acolo putea
servi naţionalitatea. Am avut ocazia să stăm de vorbă cu jurnalişti care au stat închişi în aceste lagăre. În pofida urgiilor
şi amintirilor de coşmar prin care au trecut, ei mărturisesc
cu mândrie că lucrează acum în redacţii umăr la umăr cu
reprezentanţi ai tuturor celor trei etnii aflate mai ieri în conflict. Jurnaliştii din această ţară au fost primii care au reuşit
să depăşească sentimentele negative, eufemistic spus, pentru
a munci împreună de dragul prosperării ţării lor.
Un model de viaţă poate fi destinul jurnalistei Amela Rebak, care actualmente este directorul unui post de radio din
Mostar, al doilea ca popularitate şi arie de acoperire din ţară,
care emite în două limbi – bosniacă şi croată. Fiind bosniacă
de naţionalitate, ea a stat închisă multe luni într-un lagăr de
concentrare croat, reuşind ca prin minune să supravieţuiască, iar până atunci locuise mai bine de doi ani în oraşul asediat. (Clădirea acestui post de radio se află chiar pe locul unde
fusese linia frontului şi este alipită de o clădire încă avariată
în timpul luptelor.) După eliberare i-a fost acordat azil politic în Norvegia, însă după o scurtă perioadă de reabilitare ea
a hotărât să revină acasă, la Mostar, şi să continue să-şi facă
datoria de jurnalist.

decembrie 2006
- Mostarul este încă un oraş dispersat, zice ea. Datoria
noastră este să luptăm împotriva acestei dispersări, pentru
care pledează liderii diferitelor organizaţii religioase şi naţionaliste, care au încă o influenţă destul de puternică asupra
cetăţenilor, să căutăm consensul necesar pentru a fi din nou
împreună, fapt pentru care ne străduim să difuzăm pentru
ascultătorii noştri doar informaţii veridice.
În multe din emisiunile acestui post de radio sunt dezvăluite secretele acestui război, în special se vorbeşte despre
crimele de război, fiind cercetat cu atenţie fiecare caz în parte. În general, studioul nu poate fi considerat unul „axat” în
totalitate pe politică. Dimpotrivă, Amela consideră că lumea
a obosit de atâta politică şi o mare parte din timpul de antenă
este consacrat problemelor de fiece zi ale oamenilor.
S-au dovedit foarte interesante deplasările la Saraevo ale
invitaţilor Centrului-Media, pentru a afla cum activează jurnaliştii într-o ţară care suportă urmările unui conflict dintre
cele mai cumplite ale secolului trecut. Acest Centru-Media a
fost creat în anul 1995, fondator fiind Fondul societăţii deschise al Bosniei-Herţegovina, iar începând cu anul 2000 este
înregistrat ca centru independent de cercetări în domeniul
educaţiei şi ştiinţei, care aparţine aceluiaşi Fond. CentrulMedia demonstrează prin fapte concrete cum se poate renaşte şi întreţine o activitate cât se poate de fructuoasă într-un
timp destul de scurt şi în condiţii economice foarte dificile.
Pentru aceasta au fost structurate cinci zone de preocupări.
Aşadar, Centrul de investigaţii jurnalistice şi educaţie pregăteşte viitori jurnalişti în baza unor programe diverse, organizează training-uri cu o tematică foarte variată. Centrul de

Şcoala de Studii
Avansate în Jurnalism
din Chişinău a fost
deschisă în parteneriat
cu Şcoala de Jurnalism
a Universităţii din
Missouri, Press Now
(Olanda) şi Centrul de
Formare Profesională
a Jurnaliştilor
cu sediul la Paris.
Byron T. Scott,
profesor la
Universitatea din
Missouri
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informare strategică propune pregătire în domeniul relaţiilor
cu societatea civilă, servicii informaţionale de consultare,
având drept partener Centrul strategic din Londra. Centrul
informaţional-strategic reprezintă arhiva ediţiilor tipărite ale
mijloacelor de informare în masă. În afară de selectarea de
date pe Internet, există şi o arhivă a ziarelor şi revistelor tipărite în Bosnia-Herţegovina şi în fosta Iugoslavie după anul
1944 şi până în zilele noastre şi de asemenea colecţia cea mai
completă a ediţiilor din perioada războiului din anii 19921995. Centrul politic al acestui Centru-Media se ocupă de
cercetări în domeniul dezvoltării mijloacelor de informare
în masă. De asemenea, la dispoziţia celor interesaţi este pus
un echipament performant şi o echipă de profesionişti. Centrul-Media ocupându-se şi de pregătirea de produse audio şi
video.
... A trecut foarte repede această săptămână de neuitat petrecută în Bosnia-Herţegovina şi a sosit ziua de rămas bun
de la noile noastre cunoştinţe, dar la fel de repede a trecut şi
vara, iar în octombrie ne-am întâlnit din nou, de data aceasta la Chişinău, la Centrul Independent de Jurnalism, în cadrul conferinţei naţionale „Rolul mijloacelor de informare
în masă în soluţionarea conflictelor”, organizat cu sprijinul
financiar al Fondului global al guvernului Marii Britanii pentru prevenirea conflictelor în Rusia şi ţările CSI şi al Misiunii
OSCE din Republica Moldova.
Să revenim însă la colegii noştri care au avut o deplasare în Georgia înaintea noastră. Şi pe parcursul verii relaţia
dintre Tbilisi şi republicile nerecunoscute Abhazia şi Osetia de Sud nu era dintre cele mai simple. Actualmente, însă,
după cum ne-a mărturisit corespondentul postului de radio
„Svoboda”, Goghita Apţiauri, şi după cum ştim şi din alte surse, atmosfera în zona conflictelor abhaziene şi osetine este
tensionată la maximum. Se aud din nou explozii, rafale de
automat, s-au înregistrat iarăşi morţi şi răniţi. „Nu e un se-
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cret faptul că jurnaliştii care activează în „zonele fierbinţi”
sunt remuneraţi mai bine decât ceilalţi colegi ai lor”, a ţinut
să mai menţioneze Goghita, însă eu nu doresc război!!! Eu
nu am nevoie de aceşti bani, însă de lucrat trebuie să lucrăm
în orice condiţii, dar mai mult decât orice îmi doresc să revină pacea pe pământul ţării mele”. Goghita, în ciuda tinereţii
sale, este o ziaristă bine cunoscută în Georgia, absolventă a
Facultăţii de Jurnalistică a Universităţii Şida-Kartli a lucrat în
calitate de corespondent al gazetei „Goris Moabe” şi al companiei televizate „Kartli” şi „Rustavi-2” în oraşul Gori, corespondent al postului „Svoboda” fiind din 1998. La conferinţă
ea a povestit despre condiţiile în care sunt nevoiţi să lucreze
astăzi jurnaliştii georgieni:
- De facto, negocierile au intrat în impas. Comisia cvadripartită creată pentru reglementarea conflictului nu funcţionează. Pentru a ne imagina mai bine geografia zonelor de
conflict, le-aş compara cu o tablă de şah, unde satele georgiene şi osetine sunt situate cam în aceeaşi ordine unul faţă
de altul. Satele cu populaţie georgiană se află sub jurisdicţia
puterii de la Tbilisi, cele osetine – sub jurisdicţia celor de la
Ţhinvali. Între sate sunt situate posturi de poliţie. În zonele
de conflict sunt plasate şi posturi ale pacificatorilor ruşi. De
cele mai multe ori, schimbul de focuri începe între aceste
posturi şi sfârşeşte cu bombardarea satelor. Există victime
de ambele părţi. De regulă, părţile se învinuiesc reciproc de
provocări armate. Populaţia din partea locului, din teamă
ca nu cumva casele să fie bombardate, doarme de cele mai
multe ori în beciuri. În zona de conflict există mult armament. Anume în aceste condiţii îşi fac meseria lor şi jurnaliştii. La Ţhinvali există un comitet, de facto, al republicii
Osetia de Sud, care este responsabil de controlul asupra
mijloacelor de informare în masă. În ediţiile de pe Internet
şi în informaţiile de serviciu poţi întâlni adesea fraze jignitoare la adresa guvernului şi poporului georgian, care sunt

Vasile Botnaru, şeful Biroului
Radio Europa Liberă/Radio
Libertatea în Republica
Moldova în cadrul cursului
de Jurnalism Radio
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Şcoala pune accentul pe
abilităţi practice şi are
drept grup ţintă persoane
cu studii superioare care
lucrează în mass media şi
jurnalişti începători
declaraţi fascişti. Mijloacele de informare în masă georgiene
sunt şi ele adesea incorecte, atunci când, să zicem, după un
incident oarecare de sorginte criminală, intervin cu tot felul
de concluzii fără a se aştepta decizia organelor de anchetă,
numindu-i pe adversari criminali osetini, terorişti şi cu alte
calificative la fel de jignitoare.
După cele expuse mai sus, ajungi inevitabil la concluzia
că între cetăţenii georgieni şi osetini se cască tot mai mult
o prăpastie a neînţelegerii. Şi deocamdată încrederea nu are
de unde să apară, pentru că nimeni nu-şi pune la modul
serios această problemă. „Pe mine m-a mirat foarte mult
când am aflat că jurnalişti din Transnistria au venit împreună cu ceilalţi jurnalişti din Republica Moldova în oraşul
meu, Gori, a subliniat Goghita. Se vede că ei pot găsi un
limbaj comun, deşi stau pe părţi diferite ale conflictului, dar
sunt conştienţi de faptul că trebuie să facă faţă obligaţiilor
lor profesionale şi acest lucru a fost pus mai presus de orice
alte scopuri sau interese. Din fericire, acest proces aici s-a
dovedit a fi realizabil, ceea ce, din păcate, deocamdată nu se
poate realiza la noi.”
Cu sufletul la gură, şi o spun acest lucru fără să exagerez
deloc, participanţii la conferinţă au urmărit două filme documentare dedicate conflictului militar dintre georgieni şi abhazieni. Primul film – „Împreună şi în conflict”, realizat de
Fondul „Internius”, Georgia (prezentat de producătorul Iracli
Berulava, absolvent al Facultăţii de Jurnalistică a Universităţii
din Tbilisi, corespondent al diferitelor agenţii internaţionale,
inclusiv reporter pentru televiziunea japoneză şi ziarul „Kommersant” din Federaţia Rusă, un om admirabil, genul acela de

jurnalişti pe care crezi că îi cunoşti de-o viaţă), este conceput
ca un dialog dintre un georgian şi un abhazian. Până la începutul conflictului, ambii au lucrat la acelaşi institut de cercetări
ştiinţifice din Suhumi, apoi au luat arma în mână şi au luptat pe
fronturi diferite unul împotriva altuia (caz autentic). Datorită
reţelei prin satelit, cei doi – Koto Sicinava (Tbilisi) şi Anatoli
Paciulin (Suhumi) au avut ocazia să dialogheze pe parcursul a
trei zile. Au avut ce să-şi spună unul altuia... Anatoli nu poate
să uite victimele şi suferinţele abhazienilor, faptul că după război nu au mai revenit în satele lor o mulţime de tineri... Koto
nu poate să-şi uite oraşul său natal şi este convins că integritatea teritorială a Georgiei va fi redobândită.
Un alt film, prezentat de Mamuka Kuparadze, filmat datorită susţinerii Fondului de dezvoltare a Ambasadei Canadei
în Turcia, le aminteşte telespectatorilor de relaţiile de afaceri
şi de prietenie care au existat din toate timpurile între georgieni şi abhazieni; până la război, în timpul războiului şi după
încheierea acestuia. Trei georgieni povestesc întâmplări de
neuitat, trăite împreună cu mai mulţi abhazieni. Îşi amintesc
de multe exemple de prietenie şi cazuri de manifestare a calităţilor umane în situaţii limită.
... Participanţii la această conferinţă şi-au împărtăşit
impresiile până seara târziu, beneficiind de prilejul de a se
cunoaşte. De fapt, această modalitate de cunoaştere între
jurnalişti merită un spaţiu aparte şi sper să revenim la ea în
paginile revistei noastre. Iar dorinţa cea mai mare pentru noi,
ca jurnalişti, ca martori oculari şi participanţi ai conflictelor
militare în ţările noastre, este doar SĂ NU MAI TRECEM
VREODATĂ PRINTR-UN RĂZBOI.
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Chipuri şi Cuvinte
(Poveste de Craciun)

„Pentru sufletul care gândeşte, imaginile servesc
drept conţinut al perceperii. Şi anume din acest
motiv putem crede că sufletul niciodată nu gândeşte
fără a utiliza imagini. Procesul este unul aidoma
schimbărilor produse de mişcările aerului asupra stării pupilei, şi care la rându-i trimite aceste
modulări către alţi intermediari (întocmai cum se
întâmplă cu auzul) până când în cele din urmă omul
singur devine ţinta acestor clătinări.”
(Citat preluat din versiunea în limba engleză a lucrării
„Despre Suflet” de Aristotel)

Am fost preocupat mai multă vreme de controversa (uneori – nedeclarată, ce-i drept!) dintre „scriitorii” de ştiri şi
jurnaliştii cu aparate de fotografiat. Devenite incompatibile ,
cele două profesii au intrat în competiţie pe un singur subiect:
crearea celor mai desăvârşite imagini produse atât cu puterea
cuvântului cât şi cu instrumentul care tot prin risipă de cuvinte a fost supranumit „ochiul obiectiv” al presei. Vorbă să
fie! Dacă printre primele fotografii de presă desluşim cu dificultate zeci de figuranţi (1) antrenaţi în scena evenimentului
sau indivizi (2) cu spatele spre noi, cititorii, atunci în epocile
imediat următoare situaţia se schimbă în mod radical. Din
necesitatea unor imagini care ar depăşi dimensiunea vizuală
a evenimentului, se nasc şi sunt educate mai multe generaţii de fotografi-reporteri, tocmai buni de potolit apetiturile

Conspiratorii pe eşafod, 7 iulie 1865.
Gardner Alexander (1821 - 1882)

propagandistice ale statelor moderne. Aproape înduioşătoare
„stângăcia” celui care a fotografiat (3) faza unei demonstraţii
de unu mai de după lovitura de stat bolşevică. O procesiune
bizară, de înmormântare parcă, defilează pe străzile Petrogradului, neobişnuit, deocamdată, cu asemenea manifestaţiuni.
Multe persoane îmbrăcate bine şi sătule cu spatele spre noi.
Un individ cu prapor ce-i răsare parcă din cap asistă un…
pian cu coadă cărat cu camionul. E limpede: se cântă l’ Internationale şi la Marseillaise. Acompaniate la pian! Ceva mai
târziu pe o nemaivăzută foamete, exploatare şi deportări în
masă, altă muzică se cântă şi alte poze se trag. Aproape că nu
deranjează o fanfară în câmp, la seceriş, orchestra militară la
canal, un taraf la prăşit porumb… Fotografia devine un fapt
mai mare decât ea însăşi: o nouă realitate. Distorsionată, devoratoare. Referitor la imaginile TV, tari sau incomensurabil
de tari în comparaţie cu textul ştirilor care le însoţesc, cercetătorii utilizează noţiunea de „canibalism”. În fotografie acest
„horrible” este mult mai reverberant şi acut. În fotografia de
presă poate atinge limite de vrajă, totemice sau Woodoo tehnologie. Observaţi cât de tare a intrat imaginea fotografică
în viaţa noastră. O amprentă fantasmagorică (halogenică) în
trecutul imediat, digitală (absolut ireală, impalpabilă) în prezent şi una tridimensională, holografică în viitorul apropiat.
Acest gen de pictură modificată genetic ne urmăreşte zi şi
noapte, vii sau adormiţi.
- Tăticule, de ce nu am fotografia pe certificatul de naştere?, întreabă un copilaş plictisit de coada enormă la policlinică.
- Copiii cresc tare repede şi nu mai seamănă cu cei din
primele lor zile, zice atotştiutorul tătic, cuprins apoi de o vădită nelămurire… Omul trece, fotografia lui rămâne, ar zice
tata, dar nu are asupra sa suficient de mult curaj.
S-o luăm poate din partea ailaltă. Ce ar fi avut de spus
un privitor al secolului trecut despre o procesiune funerară
având drept piesă de forţă fotografia (din tinereţe!) a defunctului? Transpus apoi în marmură sau ceramică, acest zâmbet
atât de firesc la „pozarul” de după colţ devine „la eternitatea”,
cel puţin, neserios. Ce-ar fi trebuit să punem în această situaţie în capul cortegiului funerar? Poate o poză mai serioasă,
de exemplu… Una matură! Cu ochii închişi şi cu mâinile pe
piept!
- Nu-i Parascheva, cumătră! E sfânta Varvara, că are coroană pe cap…
- Zici de parcă ai fost de faţă când s-a fotografiat…
Din prima mi se păru o scenă bună de povestit la o bere
cu „băieţii” ca mai apoi, aidoma tăticului de la policlinică, să
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ajung în povestea de Crăciun de
anul acesta. An în care s-a ţinut
pentru prima dată un curs de fotojurnalism în cadrul Şcolii de Studii Avansate în Jurnalism. Un an
în care o studentă de la Facultate
a exclamat: „Păi, iese că dacă nu
avem o fotografie anume de la un
eveniment, dăm ştirea fără!”. Tot
în 2006 o echipă de monitoring
din cadrul CIJ a scanat în căutarea
fotografiilor „corecte” mai multe
publicaţii în subiectul „traficul de
fiinţe umane”. Punem tot aici şi
seminarul în subiectul pomenit,
având în agendă şi training-ul de
fotografie. A fost, cu alte cuvinte,
un an de pomină.
Revenind de dragul simetriei
la citatul din capul „poveştii” se
Imagini preluate din cartea Russie 1904-1924, La Revolution est la de E. Baschet cuvine să încercăm o interpretare
potrivită timpului şi locului. Anrealizez că sfinţii viitorului vor fi „zugrăviţi” probabil după o
ticii vedeau imaginea înaintea cuvintelor. Probabil ele, imafotografie de epocă. Parcă am mai avut până mai adineauri
ginile, generau idei expuse apoi linear. Aş vrea să trag doar
tot felul de sfinţi (4) din tagma fotogenică! Parcă mai ieri am
foarte puţină spuză spre acest minuscul boţ de aluat: vom
purtat şi eu o fotografie mărită în braţe răcnind din toţi bojoda prioritate unei imagini de presă autentică. O vom lăsa să
cii: „Hura!” şi „Traiască!”. Am rămas doar cu „hura”. Aşa-i „şi
genereze, cu puterea ei primară, idei, sentimente şi cuvinte.
la omenire” cu fotografia de presă, adică. Căci aici am vrut să
Niciodată nu vom proceda invers!
Ţărani ruşi ţin în mâini
tablouri în timpul unei
manifestaţii bolşevice.
Fotografie de K.
Herbert,1920
(Observaţi „tacâmul”
specific al procesiunii
ce imită în detalii una
bisericească. În stânga sus,
se vede silueta unei biserici
ortodoxe - n.n.)

buletin analitic
33
33

Fotojurnalism

decembrie 2006

Nicolae Pojoga

De unde luăm imagini tari
într-un subiect delicat?
(Reflecţii asupra unui seminar organizat de Centrul Independent de Jurnalism-Winrock International)
Printre alte aspecte ale modalităţilor de abordare
a temei traficului de persoane, Seminarul1 a întrunit
şi un training de fotojurnalism în acest subiect
considerat delicat sau, de cele mai multe ori, dificil.

soţ care şi-a vândut nevasta ar putea să ceară despăgubiri de la
ambele publicaţii. Pe motiv că nu seamănă. Halal!

Dificultatea vine probabil din perspectiva unor interpretări
greşite (să le spunem „romantice”) ale menirii ilustraţiilor şi fotografiei de presă din partea mai multor redactori de la noi. Un
studiu realizat de către o echipă de monitoring2 relevă mai multe
argumente în favoarea acestui verdict, mai ales în partea ce se
referă la ilustrarea materialelor în numitul subiect. Vom încerca
în cele ce urmează descrierea mai multor exemple atât preluate
din lucrarea amintită cât şi din diverse publicaţii moldoveneşti.
În două articole despre persoane răpite de ţigani (romi)
publicate la un interval de o lună de „Jurnal de Chişinău”,
găsim două imagini cel puţin „jucăuşe” cu romi, şatre, cai, panglici etc. Nu putem comenta în nici un fel această abordare
a subiectului. Nu credem că imaginea contribuie în vreun fel
la puterea textului. Mai mult: fotografiile preluate din primul
sertar sau coş redacţional par să contrazică în totalitate efortul autorilor articolelor. Şi al mesajului, în general. Este cazul
să amintim aici că în trebuşoare de acest soi subconştientul
are o mai mare putere decât raţiunea. Altfel spus, o „lălăială”
gen o şatră-care-urcă-în-sus devine punct de atracţie şi toată
„construcţia” se dă peste cap.
Am cunoscut povestea unei tinere fete care a fost silită să
practice cerşitul pe străzile Sankt-Petersburgului. Momită cu tot
felul de promisiuni de nişte ţigani din sat, dânsa a fost preluată
de alţii şi, din mână în mână, a ajuns să stea zile şi nopţi cu mâna
întinsă la gurile de metrou din acest oraş rece şi umed. Nimic
din cele văzute în aceste două fotografii! Două imagini cât două
romane sentimentale, dar care nu spun nimic.
Exemplul următor, preluat din colecţia ziarului „Moldova suverană”, ilustrează relatarea despre o femeie (Natalia)
traficată cu concursul propriului soţ. Zguduitoare poveste!
Inutilă şi „deocheată” imagine! Aş da mult să cunosc algoritmul3 naşterii acestei „capodopere” ziaristice. Să-mi fie de
învăţătură, cum s-ar zice! Tot despre Natalia şi tragica ei istorie relatează şi „Nezavisimaia Moldova”. „Natasha” lor este
de asemenea, cel puţin, bizară. Pervers vorbind, şmecherul de

Rămânem la convingerea potrivit căreia meseria de jurnalist POATE fi învăţată şi că multiplele eforturi în acest sens
sunt în cele din urmă justificate. Astfel de cele mai multe ori
se face văzut efortul îndreptat sau perfect îndreptăţit spre
îmbunătăţirea relatărilor, a calităţii investigaţiilor, a apropierii
scrisului de cotele jurnalismului european, în cele din urmă.
Mai puţin în fotojurnalism, parte forte a presei dar care
străbate în prezent un con de umbră. Deşi există mai multe
semne şi premise ale creşterii calităţii în domeniu, suntem

1. “Traficul de fiinţe umane în mass-media: o nouă dimensiune”, Chişinău,
CIJ, 16-18 noiembrie 2006.
2. Winrock media monitoring archive, CIJ, 2006.
3. De obicei, se procedează în cel mai simplist mod. Băiatul de la design

De ce nu se produc schimbări spre bine în domeniu?

„Furaţi de ţigani”
din 27.05.05 şi
24.06.05

dă „în căutare” pe Google, Yahoo! sau altă maşină cuvinte-cheie gen
„trafic”, „femeie”, alteori „rinichi”, „romi”, copiind apoi cu veselie tot ce i
se pare lui mai potrivit. Nu mai indică sursa. Din pudoare sau lene, sau
şi una, şi alta.
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„MS”, nr. 140
din 29.09.06
constrânşi să recunoaştem că acestea merg în continuare greu
sau foarte greu. Mai ales în aspectul informativ, adică cel de
conţinut, sunt aşteptate schimbările spre bine. Cât de relevantă
în sensul cunoaşterii fenomenului trafic de organe4 în Republica Moldova, poate fi o imagine simbolică, de cele mai multe
ori selectată la întâmplare, din surse doar parţial (dacă poate
exista aşa ceva!) credibile? Mai trebuie oare să insistăm asupra
valorilor documentare (în timp!) ale acestor imagini?
Cunosc jurnalistul care a venit din Paris pentru „cazul Mingir”. Încă din aeroport a luat o maşină spre localitatea devenită
de poveste, a stat de vorbă cu victima, cu oficiali, cu presupuşi
implicaţi, a fotografiat şi, în cele din urmă, a transmis totul către
redacţia la care lucrează. Seara era deja în avionul care decola spre
Budapesta cu un teanc de ziare locale în braţe. Mi-a scris că se
ferise iniţial de o posibilă influenţă a presei locale, acum însă ştie
că „pericolul a fost minim”. Am stat împreună (eu în calitate de
călăuză şi, pe alocuri, traducător) la Mingir doar două ore. Cred
că tot atâta timp (punem la socoteală berea, cafeaua şi ţigara) cere
şi o căutare pe Google a unor rinichi potriviţi „felului” preparat la
un ziar local. Cât de ciudate sunt lucrurile uneori!

Lasă de dorit de asemenea şi nivelul criticismului în domeniu.
Fotografia de presă rămâne încă la cheremul unor redactori
sau şefi de tură care sunt cel puţin refractari („perpendiculari”
se mai zice pe la noi) în cele ce priveşte elaborarea, realizarea şi
editarea unui material fotojurnalistic.
Oricum, celor ce doresc să înceapă o viaţă nouă le
recomandăm cu simplitate şi dărnicie:
Dacă nu avem o imagine cu figuranţi sau fapte descrise în
text, nu vom da NIMIC!
Dacă ne aflăm în dificultate (etică sau de altă natură) să
tragem o poză „tare”, ne vom limita la fotografiile oficialilor,
şefilor de ONG-uri specializate, altor persoane publice.
Dacă însă dorim cu orice preţ5 să cucerim cititorul, o
putem face preluând imagini din publicaţii credibile şi serioase. Nu vom uita să le cerem în acest sens permisiunea în scris,
de asemenea, nu vom ezita să indicăm cu exactitate sursa. Cu
mulţumiri!
Pentru cei realişti recomandăm alternativa scrisă şi ilustrată
(sau doar ilustrată cu minimum de text) a ceea ce numim „istorii
de succes”. Se munceşte cu plăcere şi se citeşte cu egală plăcere!
Manualul de fotojurnalism6 (Ura!, avem unul şi în limba
română!) relatează între altele: „Ştim că se poate manipula
prin prezentarea trunchiată a lumii sau prin modul în care este
folosită fotografia (dimensiunile ei, locul în pagină, locul în
cadrul spaţiului pe care îl ocupă împreună cu restul). De aici
necesitatea de a ne dezvolta abilitatea de a distinge adevărul de
minciună. De aici necesitatea unei alfabetizări vizuale”.7
Mai dăm aici doar o singură recomandare din miile care se
conţin în Manualul de Bază8: „Nu ezitaţi să contactaţi persoanele
din imaginile publicate pentru a mai discuta o dată în plus motivul pentru care au fost fotografiate, precum şi diversele reacţii la
apariţia acestor imagini în paginile ziarului Dumneavoastră”.9

Ce se poate face?
Simplu – să curmăm (fie şi cu titlu de experiment) practica
„ilustrării” textelor jurnalistice cu imagini întâmplătoare. Pur
şi simplu nu mai „potrivim” o imagine „lacrimogenă” la un text
serios. Şi nici viceversa! Există calea simplă şi deloc uşoară a
relatării adevărului despre fenomenul sau întâmplarea descrisă
în text. Simplă, fiindcă faptele şi oamenii se află exact în faţa
noastră atunci când suntem antrenaţi în investigaţii, elaborarea ştirilor sau reportajelor. Dificilă din cauza unor deprinderi
profesionale şi etice care ar fi trebuit însuşite în mod realist.
4. Este aproape incredibil, dar în patru din cinci cazuri, tratând fenomenul,
am găsit drept ilustraţie un rinichi (nu pot garanta că ar fi fost sută la sută
uman) în secţiune. Să nu uit: în cel de al cincilea caz am avut o imagine cu
nişte medici cu măşti pe faţă.
5. Aici „cu orice preţ” nu presupune din nefericire şi plata în acord a
fotojurnaliştilor de afară sau chiar din redacţie.

„NM”, 08.09.06
6. Gabriela Sandu, Manual de fotojurnalism. Aspecte teoretice. Editura Tritonic, Bucureşti, 2004.
7. Op. cit., p. 35.
8. Keneth Kobré, Photojournalism. The Professional Approach, ediţia V, Focal
Press, 2004.
9. Op. cit., p. 311.
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Vitalie Hadei, reporter la JURNAL de Chişinău

Presa sportivă
între existenţă şi subzistenţă
Presa sportivă, prin specificul ei, este foarte populară
în toată lumea. Mai puţin în R. Moldova. Nu numai
pentru că lumea nu ar citi, ci pentru faptul că, şi la
15 ani de la proclamarea independenţei, această nişă
nu a fost ocupată aşa cum ar fi trebuit sau meritat,
dacă vreţi. Pe de altă parte, trebuie să luăm în calcul
şi nivelul sportului din R. Moldova despre care presa
sportivă scrie. Or, presa este reflecţia din oglindă a tot
ce se întâmplă în jur.
Actualmente, în R. Moldova activează doar două ziare
care scriu exclusiv despre sport. Este vorba de cotidianul
de limbă rusă „Sport Curier” şi săptămânalul de limbă română „Sport plus”. Puţinele ziare de specialitate au făcut
ca majoritatea ziarelor care activează pe piaţa mediatică
din R. Moldova să insereze în paginile lor şi rubrici sportive. Existenţa acestor rubrici este bine venită din simplul
motiv că lumea de la noi abia de-şi permite să se aboneze
la câte un ziar şi vrea să găsească în el de toate - probleme
politice, economice, sociale, culturale, sportive etc.
Problemele presei sportive sunt, în linii mari, aceleaşi
ca ale tuturor ziarelor existente în RM – lipsa banilor,
cititori puţini, taxe mari pentru difuzare etc. Pe marginea problemelor presei sportive, dar nu numai, se vor
pronunţa în continuare redactorii-şefi ai ziarelor „Sport
Curier” şi „Sport plus”.
„E dificil”

Redactorul-şef al săptămânalului „Sport plus”, Victor
Daghi, este conştient de faptul că ziarul pe care îl conduce nu se ridică la nivelul presei sportive din România
sau Rusia, de exemplu. „Este foarte dificil să faci un ziar
de sport în R. Moldova. În primul rând, nu există transparenţa caracteristică pentru România şi lumea de la noi
pur şi simplu nu citeşte presă în general. Un alt aspect pe
care m-am săturat să-l tot repet este lipsa banilor pentru
întreţinerea unui ziar. Tinerii ziarişti, care vin de pe băncile universităţii, lucrează din entuziasm la început. Sunt
fericiţi să alerge şi se mulţumesc să le apară numele în
ziar. Mai apoi, când văd că pentru materialele realizate
nu-şi acoperă nici cheltuielile pentru transport, nu mai
apar pe la redacţie. Uneori, sunt nevoit să fac de unul sin-

gur un ziar de 16 pagini”, ne-a spus Daghi, care consideră
că este greu să cucereşti publicul atunci când ziarul apare
o dată pe săptămână.
„Informaţii vechi”
„Nu poţi să apari o dată pe săptămâna şi să ai cele
mai proaspete evenimente. Uneori, în ziarul nostru apar
ştiri de la evenimente care au avut loc cu o săptămână în
urmă. Bineînţeles, reporterii de la televiziuni vor difuza
ştirea în aceeaşi zi, iar peste o săptămână lumea va râde
de noi că relatăm despre evenimentul respectiv. Putem să
găsim elemente noi şi să actualizăm reportajul respectiv,
dar este foarte greu, mai ales că lucrurile se pot schimba
de la o zi la alta. Dacă am renunţa la reflectarea evenimentelor care au avut loc cu două-trei zile mai înainte,
efectiv nu am avea ce să publicăm despre sportul din ţara
noastră”, este de părere redactorul-şef al săptămânalului
„Sport plus”. Acesta, are însă şi o bucurie - în ultimul an,
tirajul ziarului a crescut cu 1500 de exemplare.
„Când nu ai public, nu poţi progresa”
Ziarul „Sport Plus” a fost fondat de Comitetul Naţional
Olimpic în anul 2002. Publicaţia avea atunci un tiraj de
1000 exemplare. „Ce-i drept, doar 300 de ziare se vindeau
în toată republica, iar 700 constituiau returul. Acum, avem
un tiraj de 2000 de exemplare şi, practic, nu avem retur.
Cuiva i-ar putea părea ridicol acest tiraj, însă pentru noi
este o realizare atunci când ziarul este cumpărat şi suntem
nevoiţi să mărim tirajul cu 100 sau 200 de exemplare. Este
greu, dar sper că generaţia tânără, care remarc că vorbeşte
doar despre evenimente sportive, va citi ziare sportive, iar
noi vom face ca ziarul să fie cât mai atractiv, mai interesant. Atunci când nu ai un public care să te caute, să te
critice, nu poţi progresa”, a mai spus Daghi.
„Nu avem despre ce scrie”
La rândul său, redactorul-şef al cotidianului „Sport
Curier”, Veaceslav Romanescu, consideră că nu avem în R.
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Moldova presă sportivă, chiar dacă din anul 1995 editează
un ziar de sport în limba rusă. „Ceea ce facem noi nu este
presă sportivă şi pot să vă explic de ce. Atât timp cât nu
vom avea sport de performanţă în R. Moldova, nu vom
avea presă sportivă. Cum putem să scriem ceva care să intereseze cititorul, dacă nu avem despre ce scrie? La noi au
loc evenimente mărunte, despre care cititorii nici nu vor
să audă. Pur şi simplu nu-i interesează. În schimb, responsabililor de la federaţiile sportive le pare că fac cine ştie
ce. Aceştia insistă uneori să reflectezi activităţile lor care
nicidecum nu contribuie la creşterea nivelului sportului în
ţara noastră”, consideră Romanescu, care timp de 11 ani a
întreţinut ziarul „Sport Curier” din banii proprii.
„Devenim dependenţi”
O altă problemă a ziariştilor care scriu despre sport
este imposibilitatea de a se deplasa la evenimentele sportive care au loc în străinătate. „Ar fi normal ca să avem
un buget care ne-ar permite să trimitem o persoană la
Olimpiadă, la campionatele unde evoluează sportivii
noştri, dar deocamdată nu ne putem permite aşa ceva.
Dacă vrei să pleci în asemenea deplasări, trebuie să scrii
frumos despre cutare sau cutare conducător, ca mai apoi
să ai asigurat şi tu un loc în delegaţie. Uneori trebuie să
faci asta, pentru că, în caz contrar, nu poţi reflecta un
eveniment de o însemnătate deosebită pentru ţara ta de
la faţa locului. Totuşi, aici intervine dependenţa de acel
cineva. Deja nu mai eşti stăpân pe tine şi devii subiectiv.
Aceasta este o altă mare problemă a presei sportive de
care este greu să te debarasezi”, dezvăluie „dedesubturile”
experimentatul ziarist sportiv.
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„Sport Curier” în limba română nu a mers
Redactorul-şef al cotidianului a făcut o tentativă să
editeze şi o variantă în limba română a ziarului „Sport
Curier”, dar nu a avut sorţi de izbândă. „Pentru că locuiesc în R. Moldova, am încercat să scot şi varianta în
limba română a ziarului, însă nu a mers. Cititorii presei
sportive de limbă română practic lipsesc. Şi cu acest experiment am pierdut nişte bani, de aceea am renunţat”, a
mărturisit Romanescu, care mai are un of.
O presă sportivă de calitate – abia peste 30 de ani
Romanescu este convins că jurnalismul sportiv poate fi, de asemenea, periculos. „După cum se ştie, de cele
mai dese ori în sport investesc persoane influente care
nu suportă criticile. Dacă eşti curajos şi vrei să publici o
informaţie care atinge interesele acestor persoane, rişti
să rămâi cu capul spart sau, Doamne fereşte!, să fii ucis.
Sper că peste câţiva ani lucrurile se vor schimba şi va fi
mai multă transparenţă în sportul din R. Moldova, iar
tinerii jurnalişti sportivi vor avea curajul să spună lucrurilor pe nume. Doar aşa sportul - dar şi presa sportivă
- vor creşte în valoare. Sportul de performanţă şi presa
sportivă nu pot exista separat. Asta trebuie să înţeleagă
şi diriguitorii sportului din ţara noastră, dar din păcate
aceasta-i situaţia. Adică la un sport slab de tot - o presă
sportivă pe măsură. România, Ucraina şi Rusia sunt mult
înaintea noastră şi la acest capitol”, a mai spus Veaceslav
Romanescu. În opinia lui, abia peste 30 de ani vom avea
o presă sportivă de calitate.

„Fără publicitate”
O soluţie pentru câştigarea banilor ar fi, precum bine
se ştie, plasarea publicităţii în ziar, dar Romanescu ne-a
asigurat că agenţii economici nu sunt interesaţi să-şi plaseze publicitatea într-un ziar de sport care are un tiraj de
numai 5000 de exemplare. „Mulţi colegi de breaslă îmi
spun că ar trebui să cresc tirajul ziarului, însă acest lucru nu va schimba situaţia. Acestea sunt nişte cheltuieli
în plus pentru hârtie, tipografie. Cu atât mai mult cu cât
sunt sigur că agenţii economici nu vor da năvală să plaseze la noi publicitate şi nici numărul cititorilor nu va
creşte. Sunt sigur de asta, deoarece am încercat să măresc
tirajul, dar am pierdut bani şi am „câştigat” doar în ceea
ce priveşte returul”, mai afirmă Romanescu.

Clubul de Presă de la Chişinău, noiembrie 2006
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Principala noastră opţiune politică e
bunul-simţ şi democratizarea societăţii
Răspunsurile redactorului-şef al ziarului „SP”, Slava Perunov, la întrebările „MM”
Cititorii noştri
„SP” este destinată unui cerc larg de cititori curioşi să afle
în primul rând ce se întâmplă în oraşul nostru şi în regiune.
Ne străduim să predomine aspectul informaţional, astfel încât
gazeta să fie utilă şi, într-o măsură oarecare, distractivă. Conform rezultatelor unor sondaje sociologice, „SP” are un număr
aproximativ egal de cititori-bărbaţi şi cititori-femei. Suntem
citiţi mai ales de o categorie cuprinsă între vârsta de 25-55 de
ani. Pensionarii, fiind deprinşi probabil cu genul de presă de
tip sovietic, nu se prea lasă atraşi de ziarul nostru. În plus, nici
nu prea suntem accesibili pentru această categorie din cauza
preţului relativ ridicat (3,5 lei). Noi ne străduim să scriem în
primul rând pentru cititorii care nu sunt indiferenţi de felul lor
şi sperăm că i-am şi găsit.
Orientarea politică
Principala noastră opţiune politică constă în bunul-simţ şi
democratizarea societăţii. Noi nu susţinem un partid anume.
În plus, angajaţilor „SP” le este interzis să devină membri ai
vreunui partid sau ai unei mişcări politice.
De fapt, principial vorbind, „SP” e mai mult un ziar social,
decât politic – în provincie, fie şi în capitala de nord, politică
în sens direct se face mult mai puţină decât la Chişinău, de
aceea şi în paginile ziarului e destul de puţină. Sunt convins
că politica nu poate deveni o temă de mare interes pentru o
ediţie regională, mai importante pentru noi fiind multe alte
probleme, despre care ne şi străduim să scriem cât mai profesionist.
Bineînţeles, în timpul campaniilor electorale locale sau parlamentare, numărul materialelor politice sporeşte. Şi asta pentru că, în primul rând, noi scriem despre importanţa alegerilor
(procedura de votare, condiţiile votării, structura organelor
electorale ş.a.), despre partidele implicate în alegeri, despre
necesitatea de a participa la alegeri ş.a. În afară de acestea, în
timpul campaniilor publicăm şi multă publicitate electorală,
care este plătită, cititorii fiind informaţi despre aceasta printrun semn special.
Atragerea cititorilor
Din punctul meu de vedere, pentru a atrage un număr cât
mai important de cititori, există două posibilităţi: 1) diversificarea temelor tratate pe paginile ziarului; 2) lărgirea ariei ge-

Slava Perunov, câştigătorul premiului “10 jurnalişti
ai anului 2005”, categoria “Presa locală”, decernat de Centrul
Independent de Jurnalism şi Comitetul pentru Libertatea Presei
ografice de difuzare. Lărgirea cercului de cititori se face şi prin
diferite concursuri şi manifestări organizate de redacţie. Ne
străduim să scriem despre ce poate fi interesant atât pentru
bărbaţi, cât şi pentru femei, pentru vârstnici şi tineret, pentru
oamenii de afaceri şi femeile casnice.
Deocamdată, dacă e să judecăm după prezenţa printre cititorii noştri a diferitelor categorii, reuşim să-i atragem, deşi
rezervele noastre sunt încă mari, dar despre asta ceva mai jos.
Geografia ariei de distribuire a „SP”
Cea mai mare parte din tiraj (90%) este răspândită în
municipiul Bălţi, iar celelalte exemplare – prin cele 10 centre raioanele din nordul Moldovei. Chiar şi în Bălţi partea
cea mai mare de tiraj este realizată cu ajutorul distribuitorilor particulari. Întreţinem o bună colaborare cu filialele
„Poştei Moldovei” şi „Moldpresa”. E ceva mai complicat în
privinţa expedierii tirajului în raioane. De cele mai multe
ori, trimitem exemplarele cu autobuzul de rută, astfel încât
ziarul apare în chioşcuri cu o zi mai târziu. Însă dacă am expedia aceste exemplare centralizat, prin „Poşta Moldovei”,
ar ajunge şi mai târziu, pentru că ar fi urmat să treacă mai
întâi prin Chişinău, ca abia după aceea să ajungă în raioane. În acest sens, am avut şi o experienţă destul de tristă
când ziarul tipărit miercurea ajungea în raioane abia luni.
Fireşte, în asemenea condiţii cititorii nu au mai dorit să se
aboneze la ziarul nostru.
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Încă o problemă delicată este şi aceea că majoritatea şefilor
de magazine nu doresc să colaboreze cu noi în calitate de
vânzători de ziare. Motivul constă în faptul că ei nu vor să aibă
bătaie de cap cu „mărunţişul” nostru (20% din preţul de 70 de
bani pentru un exemplar). Din păcate, nu-şi dau seama că pentru magazinul lor aceasta ar însemna un serviciu în plus care
să atragă clienţi. Se ştie că businessul nostru privat se află încă
la acea etapă incipientă când se doreşte cu orice preţ un câştig
rapid şi consistent, iar în „service” şi în afaceri mărunte sunt
prea puţini doritori care să investească. Şi totuşi, vom insista
să deschidem noi puncte de vânzare a ziarului şi avem deja
pregătit un proiect de vânzare non-stop a „SP” prin staţiile
de alimentare cu benzină, stadiul următor fiind, probabil,
vânzările prin magazinele supermarket.
Cadrele
Problema cadrelor constă în faptul că în acest domeniu,
de fapt, nu există cadre profesioniste. Dacă un contabil sau un
jurist încă mai poate fi găsit relativ uşor, este mult mai greu
să dai de un jurnalist pentru presa independentă, un manager
de presă, un agent publicitar, un designer sau un fotograf, să
zicem, care în oraşul nostru pur şi simplu nu există. Suntem
nevoiţi să le învăţăm pe toate din mers cu ajutorul literaturii
de specialitate, participând la diverse seminare şi training-uri,
deplasându-ne pentru schimb de experienţă la redacţiile unor
ziare din ţări mai avansate.
Dacă apar locuri vacante, anunţăm în ziar despre noi
angajări şi solicităm ajutor de la bursa muncii, întreţinem tot
felul de conversaţii cu pretendenţii, îi rugăm să completeze
anumite anchete şi abia după aceasta, în bază de concurs,
angajăm persoana pentru un termen de încercare. În continuare urmărim în ce măsură ne convine din punct de vedere al
capacităţilor profesionale şi umane (ceea ce în colectivul nostru este foarte important), cât de mult doreşte să însuşească
această profesie, dacă are o gândire creatoare şi tinde să se
autoperfecţioneze, atunci rămâne în echipă.
Relaţiile cu autorităţile locale
Relaţiile cu autorităţile locale sunt foarte complicate.
De fapt, le-aş caracteriza ca fiind un fel de „iubire platonică
reciprocă şi echilibrată”, adică, aceste sentimente nu au ajuns
încă la stadiul unei apropieri fizice – dumnealor nu se răzbună
pe noi prin altercaţii fizice şi nici noi nu-i etichetăm cu învinuiri neîntemeiate. Cu mulţi din ei colaborăm de dragul interesului cititorilor, cu alţii ajungem la anumite compromisuri
rezonabile, însă de cele mai multe ori aşa ceva nu se întâmplă
cu reprezentanţii de vârf ai eşalonului puterii bălţene.
Acestea (eşaloanele, locomotivele şi vagonaşele) sunt deprinse cu alt gen de ziaristică – cu o portavoce care s-ar ocupa
de propagandă şi agitaţie. Critica de cele mai multe ori este
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interpretată de ei ca fiind „măscăreală” şi nu doresc să vadă presa în primul rând ca pe un sprijin al lor pentru formarea unei
societăţi civile normale şi pentru eliminarea diferitelor neajunsuri, inclusiv ale lor. De aceea cel mai mult îi caracterizează
supărările permanente, indignările sau, dimpotrivă, ignorarea
totală a materialelor noastre dedicate activităţii lor.
Din păcate, printre funcţionarii noştri domneşte şi o mare
frică de a nu face publice anumite informaţii. Orice informaţie,
uneori chiar şi cea mai neînsemnată, sunt gata să o ridice la
rang de taină de stat, iar dacă se întâmplă să ne-o pună la
dispoziţie, o fac doar cu garanţia că nu vom difuza sursa de
informaţie. Puterea oficială, având „în buzunar” postul de televiziune şi ziarul local, finanţate de la buget, nu-şi mai bate
capul să invite şi presa independentă la diferite manifestări şi
întruniri orăşeneşti, astfel încât despre toate acestea suntem
nevoiţi să căpătăm informaţii prin surse confidenţiale. Din
cauza unui asemenea gen de comportament din partea puterii
locale, informaţiile primăriei despre anumite schimbări importante ce survin în viaţa oraşului (cum ar fi graficul de întrerupere a apei sau a curentului, programul anumitor sărbători,
anunţurile despre „liniile telefonice directe” şi prezentarea
în direct a unor conducători) sunt publicate, în dezavantajul
cetăţenilor, doar în presa care „le aparţine”.
Accesul la informaţie
Toate aceste probleme apar numai din cauza relaţiilor destul
de dificile pe care le avem cu puterea. Funcţionarii ignorează
de fiecare dată Legea despre accesul la informaţie şi ascund
de societate uneori chiar şi cele mai neînsemnate lucruri. Din
păcate, ziarul nu are o secţie juridică, ceea ce ne-ar permite să
urmărim mult mai atent cazurile de interzicere a accesului la
informaţie şi să-i acţionăm în judecată pe funcţionarii responsabili. Acest lucru sper să îl putem face în viitor. În cazurile în
care ni se refuză o informaţie sau alta, noi anunţăm cititorul
în ziar despre aceste refuzuri. În unele cazuri acest lucru are
efect imediat, cel vinovat fiind „tras de urechi” de cei de mai
sus, după care îşi schimbă comportamentul în bine. În unele
cazuri suntem nevoiţi să ne adresăm direct instanţelor superioare. Cum s-a întâmplat, de exemplu, cu noul comisar de
poliţie al oraşului care ne închisese într-o vreme toate sursele
de informaţie din subordinea sa, însă, după ce am avut o întrevedere pe această temă cu viceministrul de Interne, situaţia
s-a schimbat în favoarea noastră.
Publicitatea
Pentru a ţine legătura cu furnizorii de reclamă noi am
creat o secţie specială, unde lucrează şase persoane – şeful de
secţie, secretarul responsabil de publicitate şi patru agenţi de
reclamă. Pentru contactul cu furnizorii am editat adevărate
buclete-media despre ziarul nostru şi despre cercul nostru de

buletin analitic
39
39

Experienţe
cititori, formulare despre preţuri şi reduceri. În plus, de regulă
le dăruim furnizorilor noştri de reclamă, dar şi potenţialilor
difuzori, diferite suvenire – calendare, stilouri cu logotipul
ziarului, blocnotesuri ş.a. Agenţii de publicitate lucrează şi
sunt remuneraţi în baza contractului, şeful de secţie şi secretarul având salariu fix, mai beneficiind şi de un anumit procent din suma prevăzută de contractele încheiate cu furnizorii.
Totodată, colaborăm cu agenţiile de reclamă din Chişinău şi
cu Asociaţia Presei Independente, în calitate de agenţie de
reclamă. Unii difuzori de publicitate sponsorizează anumite
rubrici din ziar precum şi concursuri, înmânându-le cititorilor-câştigători bani şi obiecte.
Cu furnizorii de reclamă ne străduim să întreţinem relaţii
călduroase de parteneriat – nu uităm să felicităm colectivele
furnizoare cu ocazia diferitelor sărbători iar conducătorii, de
zilele lor de naştere ş.a. Mulţi dintre aceştia devin apoi sponsori ai unor manifestări organizate în oraş de către redacţia
ziarului „SP” (expoziţia anuală „Fotografiile Memoriei”, campionatul internaţional pentru copii la fotbal pentru cupa ziarului „SP”, vernisajul de caricaturi „Pana satirică” ş.a.). Cu difuzorii de publicitate media colaborăm în bază de reciprocitate,
suntem parteneri media.
Probleme generale, legate de climatul politic
şi de legislaţie
Prima problemă – existenţa în ţara noastră a presei de
stat care creează o concurenţă neloială ediţiilor private, fiind
cheltuiţi mulţi bani publici pentru a proslăvi puterea de diferite niveluri.
A doua problemă e necunoaşterea de către reprezentanţii
puterii a funcţiei sociale a presei, impunându-se necesitatea
de a se prevedea anumite reduceri fiscale în perioada afirmării
acestui nou gen de presă. Deocamdată însă, conform legislaţiei
în vigoare, ziarele sunt un produs la fel ca şi zahărul, cartofii sau
benzina. Dar şi aici există anumite restricţii - pentru a obţine
înlesniri pentru plata impozitului pentru valoare adăugată
ziarul nu trebuie să includă mai mult de 30% de publicitate
din spaţiul tipărit. Trebuie să mai plătim însă şi impozit pentru
publicitate. Cred că ar fi necesar ca ziarele cu adevărat independente să fie scutite de impozit pentru cel puţin cinci ani,
astfel încât banii economisiţi să fie cheltuiţi pentru procurarea
de mijloace care ar face posibilă dezvoltarea de mai departe a
ziarului.
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Şi cea de-a treia problemă constă în faptul că actuala conducere a statului nostru pledează doar în vorbe pentru democratizare şi valori europene, în realitate însă ea nu are nevoie
de presă cu adevărat independentă. Ea nu are nevoie de un
asemenea instrument al democraţiei cum este puterea a patra.
Actualei puteri îi convine mai mult să aibă o presă „de buzunar” care să poată fi uşor dirijată. De aici se şi trage, probabil,
majoritatea problemelor cu care se confruntă mijloacele de informare în masă de la noi.
Planuri de dezvoltare a „SP”
1. Dorim să ne transformăm dintr-un ziar orăşenesc,
precum suntem în mare parte acum, într-un ziar de
importanţă regională nu numai conform ariei de difuzare dar şi prin conţinut. Pentru aceasta, cu începere de
la 1 ianuarie 2007, vom încerca să adăugăm încă patru
pagini, pe care am plasa informaţie despre un raion aflat
în zona municipiului Bălţi. Avem în proiect să creăm la
Drochia, Făleşti, Sângerei şi Râşcani puncte speciale pentru corespondenţii noştri, de unde să primim articole pe
teme locale.
2. Avem de gând să tipărim şi o variantă în limba română
a „SP”, proiect pentru care actualmente căutăm sponsori,
deoarece la prima etapă acesta ne va aduce pierderi, fiind
nevoiţi să suportăm cheltuieli pentru traduceri, deservire
tehnică, preţul de cost fiind destul de mare din cauza tirajului mic pe care îl vom avea la început, comparativ cu
versiunea în limba rusă.
3. Planificăm de asemenea să lansăm în următorul an şi un
proiect comercial al ziarului nostru, cum s-ar zice pentru
„cât ne ţine cureaua” - un supliment distractiv-tematic
„Relaxează-te!”, unde vom publica diferite jocuri, concursuri, cuvinte încrucişate, cronică mondenă, materiale distractive, teste ş.a. Planificăm ca acest supliment să apară
joia şi să ne aducă venit pentru a acoperi restul cheltuielilor
de editare a „SP”.
4. După anul nou avem de gând să lansăm, în sfârşit, site-ul
nostru pe Internet, care urmează să fie interactiv şi să fie
reînnoit în fiecare zi.
5. Am început a crea propria reţea de distribuire a ziarelor
pe lângă benzinării. Şi deoarece acestea lucrează non-stop,
sperăm să reuşim să mărim vânzările nu numai în plan geografic, dar şi temporal.
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