iunie 2006
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Codul Audiovizualului
După adoptarea Legii audiovizualului în octombrie 1995
şi a Statutului Consiliului Coordonator al Audiovizualului în
decembrie 1996, s-a văzut că acestea nu asigură condiţiile necesare pentru dezvoltarea presei electronice independente şi
nu o protejează împotriva imixtiunii politice. Amendamentele
introduse pe parcurs nu au îmbunătăţit legile respective, autorii urmărind de multe ori interese de grup, în special preluarea controlului asupra companiei naţionale de radiodifuziune.
Discuţiile despre o revizuire amplă a legislaţiei în domeniul
audiovizualului s-au intensificat în contextul procesului eşuat
de transformare a Companiei de stat “Teleradio-Moldova” în
instituţie publică. Vocilor din interior li s-au adăugat criticile tot mai dese privind lipsa de progres în domeniul libertăţii presei şi independenţei mass-media adresate RM de către
Consiliul Europei, OSCE, UE şi SUA. În pofida promisiunilor
partidului de guvernământ şi ale preşedintelui reales în 2005,
a trebuit să mai treacă un an de zile până la introducerea chestiunii adoptării unui nou cadru legislativ în domeniul audiovizualului pe ordinea de zi a Parlamentului. Neînscriindu-se,
probabil, în vreun grafic intern, legislatorii au început examinarea proiectului Codului Audiovizualului, elaborat de un
grup de deputaţi din fracţiunile Partidului Comuniştilor, Partidului Popular Creştin-Democrat şi Partidului Democrat, fără
a se consulta cu organizaţiile din domeniu.
La 4 aprilie 2006, mai multe organizaţii media au solicitat
Parlamentului să amâne cu o lună examinarea proiectului
Codului Audiovizualului, care urma să fie pus în dezbatere la
şedinţa în plen a Legislativului din 6 aprilie curent. Potrivit
unui memoriu, semnat de 8 organizaţii media, societatea civilă nu a fost implicată în procesul de elaborare a proiectului
Codului Audiovizualului, acesta desfăşurându-se “totalmente
netransparent”, conţinutul proiectului de Cod, afişat pe siteul Parlamentului, marţi, 28 martie, constituind „o surpriză”
pentru organizaţiile respective. Autorii memoriului s-au arătat surprinşi de graba cu care acest proiect legislativ a fost
pus pe rol în Parlament, deşi Concepţia privind cooperarea
dintre Parlament şi societatea civilă rezervă 15 zile pentru
prezentarea contribuţiilor societăţii civile. ”Ţinând cont de
impactul deosebit al acestui document pentru democratizarea societăţii noastre, considerăm absolut oportună organizarea consultărilor, audierilor şi a dezbaterilor privind
prevederile proiectului Codului Audiovizualului în context
cu celelalte proiecte de legi în domeniul audiovizualului prezente în Parlament”, se spunea în memoriu. Printre semnatari se numărau Centrul Independent de Jurnalism, Asociaţia
Presei Electronice, Asociaţia Presei Independente, Uniunea
Jurnaliştilor din Moldova, Centrul „Acces - Info”, Asociaţia
„Media – Impact”, Comitetul pentru Libertatea Presei, Centrul de Investigaţii Jurnalistice.

Amploarea şi temperatura dezbaterilor care au urmat după
decizia Parlamentului de a adopta proiectul CA în prima lectură, promiţând să consulte societatea civilă ulterior, este o dovadă
că noul proiect de lege atinge un punct nevralgic al societăţii
moldoveneşti. Opinii controversate au fost exprimate pe marginea mai multor prevederi, în special ale celor care vizează desemnarea membrilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA), acordarea şi revocarea licenţei, cota de participare a
persoanei juridice sau fizice străine la fondarea unui radiodifuzor în R. Moldova, eliminarea posturilor publice locale.
Potrivit lui Constantin Pârţac, oricâte promisiuni ar face
autorii, desemnarea membrilor CCA de către Parlament la
propunerea Comisiei de specialitate nu va soluţiona marea
problemă cu care s-a confruntat organul de reglementare în
domeniu în ultimii 10 ani, şi anume controlul şi ingerinţa
guvernării în activitatea sa. “Nu votul Parlamentului sperie,
ci faptul că actuala redacţie permite desemnarea în CCA a
unor personaje de buzunar, neoneste, cum s-a mai întâmplat”, a spus expertul. Potrivit lui Pârţac, cel puţin la selectarea candidaţilor pentru funcţia de membru al CCA ar fi indicat să fie antrenate organizaţiile profesionale şi ONG-urile
de media, uniunile de creaţie (Info-Prim Neo, 14.04.2006).
Nici o companie serioasă nu va face investiţii în audiovizualul din R. Moldova, dacă nu va avea puterea de a lua
decizii, a declarat directorul ÎM „Sun Comunications” John
Maxemchuk, referindu-se la faptul că unei persoane juridice
sau fizice străine nu i se permite o cotă de participare ce depăşeşte procentul necesar pentru blocarea deciziilor.
Potrivit lui Maxemchuk, această prevedere ar avea un impact negativ asupra dezvoltării audiovizualului din cauza lipsei
investiţiilor străine. Iar interdicţia de activitate a investitorilor
străini mai este şi o încălcare a unor prevederi ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului, a adăugat el (Info-Prim Neo,
19.05.2006). Juristul Vladislav Gribincea a declarat că proiectul
CA, în varianta în care a fost adoptat în prima lectură de parlament, “permite o marjă excesiv de mare în drepturile şi obligaţiile Consiliului Coordonator al Audiovizualului, în ceea ce
priveşte acordarea şi revocarea licenţelor”. În opinia sa, aceasta
generează riscuri de adoptare a unor decizii arbitrare, subiective ale autorităţii de reglementare în domeniu.
Mai mulţi participanţi la dezbateri s-au referit la necesitatea modificării termenelor licenţei de emisie. Proiectul
Codului stabileşte că pentru radio licenţa de emisie se eliberează pe o perioadă de 7 ani, pentru TV – 5 ani, iar pentru transmisiunea serviciilor radio şi TV prin cablu – 6 ani.
Majoritatea participanţilor s-au pronunţat pentru o perioadă mai mare a licenţei pentru TV, motivând prin cheltuielile
mari pentru crearea unui post TV, şi, respectiv, a timpului
necesar pentru răscumpărarea acestora.
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Victor Osipov, membru al Consiliului de Observatori
al Companiei „Teleradio-Moldova”, s-a referit la necesitatea reglementării numărului licenţelor de emisie, în funcţie
de posibilităţile pieţei, inclusiv ale celei publicitare. “Actualul CCA a creat o inflaţie de licenţe de emisie, în special în
unele zone ale republicii”, consideră Osipov (Info-Prim Neo,
20.05.2006).
„Este absolut neînţeles, de ce la un moment dat, societatea
moldovenească are nevoie de un singur radiodifuzor public,
de ce este îngrădit dreptul comunităţii, autorităţilor publice
locale de a avea servicii publice de radio şi TV, pentru a comunica cu societatea, pentru a avea o mai mare posibilitate
de a crea acea uniune comunitară într-o localitate”, a declarat
preşedintele Asociaţiei Presei Electronice, Alexandru Dorogan (Info-Prim Neo, 6.04.2006).
În opinia mai multor comentatori, prin această interdicţie se urmăreşte răfuirea şi acapararea posturilor municipale
Antena C şi Euro TV, în timp ce unul din autorii Codului
Audiovizualului a explicat că astfel s-a dorit a pune o stavilă
înfiinţării de către puterea comunistă a posturilor radio şi
TV raionale.
Prezentând, la 29 mai, în cadrul Conferinţei naţionale
„Proiectul Codului Audiovizualului: expertize şi contribuţii
ale societăţii civile”, propunerile reprezentanţilor societăţii
civile, acumulate pe parcursul dezbaterilor publice din perioada aprilie-mai 2006, organizate de IPP, cu sprijinul financiar al Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare
Internaţională şi al Fundaţiei Soros, Olivia Pârţac, jurist la
Centrul Independent de Jurnalism, s-a referit în special la
scoaterea CCA de „sub control parlamentar”, precum şi eliminarea atribuţiei de „observator al radiodifuzorilor publici
şi privaţi” şi de „supraveghere a corectitudinii conţinutului
programelor oferite de radiodifuzori”. De asemenea, a spus
Olivia Pîrţac, experţii solicită revizuirea competenţelor CCA
vizavi de activitatea Companiei „Teleradio-Moldova”, precum desemnarea şi revocarea din funcţie a conducerii Companiei, monitorizarea implementării bugetului etc. Asupra
excluderii ultimei prevederi s-a insistat îndeosebi, argumentându-se că serviciul public trebuie să fie supravegheat de un
organ autonom, iar schema propusă în proiectul CA ar putea
favoriza constituirea unui fel de „verticală a puterii”.
Un şir de propuneri din partea societăţii civile vizează
articolul ce ţine de componenţa CCA şi modul de desemnare a membrilor acestuia. Potrivit reprezentanţilor societăţii
civile, acest articol a fost unul din cele mai criticate atât de
experţi naţionali, cât şi internaţionali, deoarece formula din
proiect permite accesul în acest organ a unor persoane neprofesioniste, neoneste şi afiliate politic. În acest sens, experţii au formulat 3 variante de propuneri, principala stipulând
că Parlamentul desemnează şi aprobă membrii CCA, în baza
unor consultări cu societatea civilă. De asemenea, s-a propus
modificarea duratei mandatului de membru al CCA, de la 5,
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cum prevede proiectul, la 6 ani. Se mai propune ca, la etapa
iniţială, 3 membri să fie desemnaţi pentru un mandat cu durata de 2 ani, 3 membri – pentru 4 ani, şi alţii 3 - pentru un
mandat deplin (Info- Prim Neo, 29 mai 2006).
Din punctul de vedere al experţilor Consiliului Europei
Eve Salomon şi Karol Jakubowicz, “proiectul Codului trebuie privit ca un semn al progresului continuu în termeni
de competenţă juridică a unei părţi din autorii proiectului,
o dorinţă clară (dacă nu întotdeauna realizată pe deplin) de
a ajusta legislaţia moldovenească în domeniul audiovizualului la standardele europene şi conştientizarea necesităţii de a
găsi soluţii juridice pentru provocările cu care se confruntă
audiovizualul”. De asemenea, „o trăsătură importantă şi cea
mai binevenită a acestui proiect este faptul că el specifică
procedurile şi criteriile de emitere a licenţei radiodifuzorilor
privaţi, ceea ce constituie o evoluţie foarte semnificativă”. Pe
de altă partre, proiectul în cauză „trebuie recunoscut ca o dovadă a unui efort foarte necesar de avansare şi perfecţionare
a legislaţiei RM în domeniul audiovizualului”. Neajunsurile
„serioase” ale proiectului includ în special: intenţia de a extinde domeniul de aplicare a legislaţiei audiovizuale asupra
Internetului, şi de a subordona astfel conţinutul Internetului
reglementării şi supervizării din partea Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA); abilitatea guvernării de a
exercita influenţa şi controlul inoportun asupra CCA şi prin
el asupra tuturor radiodifuzorilor, Internetului şi, în special,
asupra instituţiei publice a audiovizualului; lipsa prevederilor ce ţin de audiovizualul public local; ajustarea incompletă şi uneori eronată la standardele europene; reglementarea
inadecvată a chestiunilor legate de proprietate şi pluralitate;
lipsa unei abordări de perspectivă în vederea comutării digitale (www.parlament.md).
“Este adevărat că noul proiect al Codului Audiovizualului este mai bun decât legislaţia curentă, însă acesta necesită
să fie perfecţionat pentru a fi în conformitate cu standardele
europene şi internaţionale”, a declarat, în discursul de rămas
bun ţinut la ASEM, în după-amiaza zilei de 12 mai 2006,
Ambasadoarea SUA Heather M Hodges. “Guvernul a afirmat
de mai multe ori angajamentul său pentru promovarea unor
mass-media libere şi independente, însă, cu regret, deocamdată nu putem vorbi despre un progres real în această direcţie”, a subliniat ea. Compania “Teleradio-Moldova”, care de
fapt este un serviciu public, continuă să fie evident părtinitoare în favoarea guvernului şi a partidului de guvernământ.
Parlamentul trebuie să se asigure că noua Lege a Audiovizualului încorporează recomandările experţilor Consiliului
Europei şi OSCE, dar nici aceasta nu este suficient, a susţinut
Heather M. Hodges. Chiar şi cea mai bună lege nu este de
nici un folos, dacă nu este implementată şi aplicată într-un
mod adecvat”.
Asta, în fond, e problema problemelor, pe care nu o rezolvi
numai adoptând un nou Cod al Audiovizualului.
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Vladislav GRIBINCEA,
jurist, organizaţia obştească „Juriştii pentru drepturile omului”

Analiză şi comentarii
la proiectul Codului Audiovizualului şi proiectele Legii audiovizualului şi
Legii cu privire la Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului „Teleradio-Moldova”
Privire generală
La 1 martie 2004 şi 5 mai 2005, respectiv, un grup de deputaţi a introdus în Parlamentul Republicii Moldova în calitate de iniţiative legislative proiectele Legii audiovizualului
şi Legii cu privire la Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului „Teleradio-Moldova”, elaborate de Asociaţia Presei
Electronice Libere (APEL).
La 27 martie 2006, proiectul Codului Audiovizualului a
fost introdus în Parlament în calitate de iniţiativă legislativă
de către 9 deputaţi şi Comisia parlamentară pentru cultură,
ştiinţă, învăţământ, tineret, sport şi mijloace de informare în
masă.
La 6 aprilie 2006, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat în prima lectură proiectele de mai sus, proiectul Codului
Audiovizualului în calitate de proiect de bază, iar proiectele
Legii audiovizualului şi Legii cu privire la Instituţia Publică
Naţională a Audiovizualului „Teleradio-Moldova”, în calitate
de proiecte de alternativă.
Prezentul studiu are drept scop examinarea comparativă
a principalelor prevederi ale proiectului Codului Audiovizualului (CA) şi ale proiectelor de alternativă.

Independenţa autorităţii de reglementare
în domeniul audiovizualului (Consiliul
Audiovizualului)
Regulile care reglementează modul de numire şi destituire a membrilor autorităţii de reglementare în domeniul
audiovizualului reprezintă un element cheie de asigurare a
independenţei acesteia.
Prevederi: Potrivit CA, candidaţii pentru funcţia de membru al Consiliului sunt propuşi de către Comisia parlamentară de profil, ţinând cont de numărul de mandate deţinute în
Parlament de către fracţiunile legal constituite şi sunt numiţi
de către Parlament cu votul a cel puţin 2/3 din numărul total
al deputaţilor. Toţi membrii Consiliului sunt numiţi pe un
termen de 5 ani. Consiliul este finanţat din bugetul de stat al
Republicii Moldova, iar statutul Consiliului este aprobat de
Parlament.
Comentarii: Membrii Consiliului nu trebuie să fie selectaţi pe criterii politice. Componenţa Consiliului nu urmează

a fi determinată de modul de distribuire a voturilor alegătorilor; or, comportamentul Consiliului trebuie să fie acelaşi,
indiferent de componenţa legislativului. Alegerea candidaţilor cu votul a 2/3 din numărul total al deputaţilor ar putea,
într-o oarecare măsură, să determine selectarea unor candidaturi echilibrate din punct de vedere politic. Numirea tuturor membrilor Consiliului pe un termen iniţial de 5 ani face
Consiliul mai receptiv la schimbările de pe arena politică.
Finanţarea Consiliului doar din bugetul de stat şi aprobarea
statutului Consiliului de către Parlament poate afecta semnificativ independenţa autorităţii de reglementare în domeniul
audiovizualului.
Prevederi: Conform proiectelor de alternativă (art.11
Legea audiovizualului), Parlamentul numeşte 5 membri ai
Consiliului la propunerea fracţiunilor parlamentare, inclusiv
2 din partea fracţiunilor de opoziţie, şi 4 membri la propunerea a 12 organizaţii non-guvernamentale de profil. Câte
trei membri sunt numiţi respectiv pentru un mandat de 2, 4
şi 6 ani. Consiliul este finanţat din bugetul de stat, însă poate
obţine venituri şi din defalcările obţinute pentru atribuirea
licenţelor, din acordarea consultaţiilor şi din alte surse neinterzise de lege.
Comentarii: Proiectul propune o procedură mai complexă de nominalizare a candidaţilor, care însă trezeşte mai
multe aparenţe de independenţă a acestora. Numirea membrilor pe un termen iniţial de 2, 4 şi 6 ani ar determina o mai
puţină sensibilitate a Consiliului faţă de schimbările politice
din societate. Finanţarea din mai multe surse poate contribui
la întărirea independenţei Consiliului, însă aceste proceduri
trebuie privite în complex, pentru a exclude finanţarea insuficientă a Consiliului.
Indicatori

Codul
audiovizualului

Proiectele de
alternativă

Nominalizarea
candidaţilor

- -*

+

Independenţă
structurală

-

+

Independenţă
ﬁnanciară

-

0

* evaluarea se face conform schemei de la „- -” până la „+ +”
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Prerogativele şi funcţiile autorităţii
de reglementare în domeniul
audiovizualului

Radiodifuzorii privaţi. Mecanisme de licenţiere.
Relaţiile cu autoritatea de reglementare în
domeniul audiovizualului

Într-o societate democratică rolul autorităţii de reglementare în domeniul audiovizualului se reduce la stabilirea
reglementărilor tehnice pentru radiodifuzori, eliberarea licenţelor şi monitorizarea respectării angajamentelor şi obligaţiilor radiodifuzorilor. Nu este exclus însă ca acest Consiliu să exercite şi funcţii de supraveghere a radiodifuzorului
public. El însă trebuie să respecte independenţa editorială a
radiodifuzorului.
Prevederi: Potrivit CA, Consiliul aprobă statutul radiodifuzorului public, desemnează conducerea Companiei
„Teleradio-Moldova” şi supraveghează activitatea acesteia.
Consiliul mai supraveghează „corectitudinea” conţinutului
programelor oferite de radiodifuzori.
Comentarii: În condiţiile unei democraţii fragile şi
a unui Consiliu independent, supravegherea Companiei
„Teleradio-Moldova” va necesita eforturi sporite, ceea ce
va distrage Consiliul de la activităţile sale de bază. Pe de
altă parte, Consiliul nu are mijloace suficiente pentru a
substitui un consiliu de observatori veritabil, care ar trebui să determine politica editorială a audiovizualului public. Consiliul nu trebuie să supravegheze „corectitudinea”
conţinutului programelor oferite de radiodifuzori, ci doar
să verifice modul în care radiodifuzorii respectă legislaţia audiovizualului, existând pericolul interpretării acestei
prevederi în sensul dreptului de a influenţa politica editorială a radiodifuzorului.
Prevederi: Conform proiectului Legii audiovizualului,
Consiliul nu urmează să supravegheze activitatea Companiei „Teleradio-Moldova”, în acest scop creându-se un
consiliu de observatori în cadrul Companiei. Consiliul are
sarcina de a asigura liberul acces la informaţiile de interes
public.
Comentarii: Atribuţiile Consiliului, în general, sunt concepute ca unele de supraveghere a respectării legii de către
radiodifuzori, însă sarcina de a asigura liberul acces la informaţiile de interes public nu trebuie interpretată ca împuternicire de a forţa deţinătorii de informaţii de interes public să
o facă publică sau disponibilă.

Doar în condiţiile unei proceduri clare de obţinere a licenţei de emisie este posibilă distribuirea corectă a frecvenţelor radio şi TV. Autoritatea de reglementare în domeniul
audiovizualului urmează să deţină şi pârghii pentru a determina radiodifuzorii să respecte legea. Acestea însă trebuie să
excludă orice risc de decizie arbitrară.
Prevederi: CA nu stabileşte clar procedura de organizare
a concursului pentru obţinerea licenţei de emisie şi a licenţei
tehnice, detalierea acestora fiind pusă în sarcina Consiliului.
Licenţa de emisie este revocată în cazul încălcării de către
radiodifuzor a prevederilor CA. Pentru încălcarea legislaţiei
audiovizualului Consiliul poate sancţiona radiodifuzorii cu
o somaţie de intrare în legalitate, cu amendă sau revocarea
licenţei de emisie, care nu se aplică succesiv. Licenţa de emisie poate fi retrasă pentru încălcarea CA. CA nu stabileşte
exhaustiv abaterile pentru comiterea cărora Consiliul poate
aplica sancţiuni.
Comentarii: Lipsa procedurilor clare de obţinere a licenţei de emisie este unul din cele mai slabe puncte din
CA. Procedurile de licenţiere trebuie expuse în lege cât
mai exact posibil, pentru a exclude orice aparenţă de decizie arbitrară. Lipsa unor asemenea prevederi ar putea
diminua încrederea societăţii în Consiliu şi nu ar exclude
corupţia în rândurile membrilor acestuia. Retragerea licenţei de emisie sau aplicarea altor sancţiuni este lăsată
la deplina şi libera discreţie a Consiliului. Astfel, CA nu
exclude retragerea licenţei de emisie pentru o încălcare
nesemnificativă a legislaţiei audiovizualului, fapt inacceptabil într-o societate democratică.
Prevederi: Proiectul Legii audiovizualului nu defineşte
într-o manieră detaliată procedura de organizare a concursului pentru obţinerea licenţei de emisie. Proiectul stabileşte
exhaustiv abaterile pentru comiterea cărora Consiliul poate
aplica următoarele sancţiuni: avertizare; amendă; suspendarea licenţei de emisie; reducerea termenului de valabilitate a
licenţei de emisie şi anularea acesteia. Acestea se aplică succesiv, însă doar după somarea radiodifuzorului de a intra în
legalitate.
Comentarii: În ceea ce priveşte lipsa procedurilor clare
de obţinere a licenţei de emisie, a se vedea comentariile de
mai sus. Aplicarea succesivă a sancţiunilor ar putea să echilibreze atribuţiile Consiliului în domeniul de supraveghere a
respectării legislaţiei audiovizualului de către radiodifuzori,
însă ar putea împiedica Consiliul să ia o decizie corectă. Trebuie permisă posibilitatea aplicării amenzii fără o somaţie
prealabilă.

Indicatori

Codul
audiovizualului

Atribuţii de
supraveghere

-

Supravegherea
audiovizualului
public

-

Proiectele de
alternativă
+
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Indicatori

Codul
audiovizualului

Proiectele de
alternativă

--

--

Aplicarea
sancţiunilor

--

+

Retragerea licenţei
de emisie

--

+

Procedura de
organizare a
concursului pentru
obţinerea licenţei
de emisie

Audiovizualul public. Independenţa editorială şi
asigurarea dezvoltării audiovizualului public
Existenţa unui audiovizual public veritabil este posibilă doar cu condiţia garantării independenţei editoriale a
acestuia şi asigurării facilităţilor pentru buna dezvoltare a
instituţiei. Independenţa editorială poate fi asigurată prin
excluderea posibilităţii de a influenţa, din afară, conducerea
instituţiei şi prin instituirea regulilor editoriale clare în cadrul instituţiei.
Prevederi: Potrivit CA, conducerea Companiei este realizată de Comitetul director, compus din preşedintele Companiei „Teleradio-Moldova”, vicepreşedinţii Companiei, producătorii executivi ai Radio şi TV şi doi specialişti în domeniul
finanţelor, aleşi de către Consiliul Audiovizualului. Funcţiile
actualului Consiliu de observatori sunt transmise Consiliului Audiovizualului. CA prevede lichidarea instituţiilor locale
ale audiovizualului.
Comentarii: Preşedintele Companiei „Teleradio-Moldova” este persoana responsabilă pentru formarea serviciilor de
programe, iar Consiliul Audiovizualului nu poate avea pârghii
suficiente pentru a exercita atribuţiile unui veritabil consiliu
de observatori. În asemenea circumstanţe, jurnaliştii de la
Companie nu se vor putea opune efectiv posibilelor abuzuri
ale conducerii Companiei. Conducerea Companiei nu este reprezentativă, şi acest lucru ar putea afecta conţinutul programelor. În cazul unei pieţe subdezvoltate a audiovizualului, este
imposibilă buna informare a populaţiei despre chestiunile de
interes local fără existenţa audiovizualului public local.
Prevederi: Conform proiectului de Lege cu privire la
IPNA „Teleradio-Moldova”, conducerea Companiei „Tele-

radio-Moldova” este realizată de consiliul de administrare,
comitetul director, directorul general şi directorii televiziunii şi ai radioului. Consiliul de administrare este constituit
din 15 membri, numiţi de Parlament la propunerea fracţiunilor parlamentare (2 membri); preşedintelui Republicii
Moldova (un membru); Guvernului Republicii Moldova
(un membru); Consiliului Superior al Magistraturii (un
membru); colectivului de creaţie al instituţiei (2 membri); şi
uniunilor de creaţie, asociaţiilor obşteşti şi asociaţiilor obşteşti de profil (8 membri). Consiliul de administrare alege
şi destituie directorul general şi directorii televiziunii şi ai
radioului, aprobă regulamentul cu privire la organizarea şi
funcţionarea instituţiei şi organigrama instituţiei. Proiectul
propune finanţarea Companiei şi din taxe speciale. APEL a
elaborat şi o lege specială cu privire la audiovizualul public
local, propusă spre adoptare Parlamentului, care a fost respinsă în prima lectură.
Comentarii: Proiectul propune o schemă echilibrată de
administrare a Companiei „Teleradio-Moldova”, care asigură şi o largă reprezentare a societăţii civile în administrarea
Companiei. Aceasta însă ar putea ştirbi din promptitudinea
luării deciziilor importante de către consiliul de administrare, însă ar asigura un proces echilibrat de luare a acestor decizii. Înzestrarea Consiliului de administrare cu atribuţii largi
ar putea constitui şi o piedică în faţa posibilelor abuzuri ale
directorului general sau ale directorilor televiziunii şi radioului. Introducerea taxelor speciale pentru finanţarea Companiei „Teleradio-Moldova” ar putea contribui la dezvoltarea
mai rapidă a companiei. Această taxă însă nu trebuie să fie
de natură să împiedice accesul publicului larg la programele
realizate de Companie.
Indicatori

Codul
audiovizualului

Proiectele de
alternativă

Administrarea
Companiei
„Teleradio-Moldova”

-

++

Finanţarea
Companiei
„Teleradio-Moldova”

-

0

Situaţia
audiovizualului
public local

--
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Audiovizualul autohton:
oportunitatea strategiei naţionale de dezvoltare
Audiovizualul autohton, în coordonatele lui
curente, reprezintă o expresie concludentă a
avatarurilor social-politice prin care a trecut
Republica Moldova în ultimele două decenii.
Înregimentat anterior în corpuri rigide şi activităţi
ideologizate, audiovizualul - mai ales prin structurile
moştenite - renunţă cu greu la practicile perimate, iar
descătuşarea, diversificarea şi renovarea lui instituţională,
structurală şi funcţională se derulează, în temei, confuz,
incoerent şi turbulent. În consecinţă, audiovizualul Republicii
Moldova poate fi receptat actualmente mai curând ca un
set eclectic de servicii de radio şi televiziune, decât ca o
construcţie sistemică viguroasă şi cuprinzătoare.
Itinerarul parcurs de acest domeniu al comunicării publice în ultimele două decenii ar putea fi divizat, grosso modo,
în două segmente mari. Primul a fost parcurs în perioada
1985-1995, cel de-al doilea – în ultimii zece ani, fiecare distingându-se prin trăsături atât particulare, cât şi comune.
Prima perioadă de dezvoltare a audiovizualului a fost marcată, cel puţin, de următorii factori de semnificaţie definitorie:
anularea monopolului absolut al statului, partidului asupra
radioteleviziunii, diversificarea audiovizualului şi a actorilor
sociali încadraţi în domeniul presei electronice, aplicarea incipientă a principiilor de piaţă în sectorul radioteleviziunii,
transparenţa hotarelor de stat în raport cu radiodifuziunea şi
televiziunea, gestionarea independentă a patrimoniului public
de frecvenţe atribuite Republicii Moldova. Lista aceasta de factori, fireşte, poate fi continuată sau întocmită în altă manieră.
Oricum, dezvoltarea audiovizualului din Republica Moldova
s-a aflat sub incidenţa factorilor invocaţi, care, şi acest lucru
trebuie să fie luat în calcul, au ghidat reformarea presei electronice în mod parţial şi contradictoriu.
Drept urmare, impactul factorilor de referinţă asupra
devenirii mediilor audiovizualului a fost multilateral. Astfel,
constatăm, pe de o parte, tentativele temerare intraaudiovizuale sau extraaudiovizuale de a aplica în vechiul sistem
arhitectonic al audiovizualului modele noi de radio şi televiziune, libere de presiunea ideologică şi axate pe interesul
public (în acest sens s-a dovedit a fi revelatoare activitatea
din prima jumătate a anilor ’90 a Radioului Naţional şi a Televiziunii Naţionale), iar, pe de alta – tendinţa de a menţine
audiovizualul în orbita de influenţă a puterii. Şi asta, nu în ultimul rând, din motivul că noile guvernări care s-au succedat
după căderea regimului totalitar, indiferent de preferinţele

lor politice, deşi aparent tolerante faţă de liberalizarea presei
electronice, s-au arătat în fapt, totuşi, dispuse să-şi menţină
prezenţa şi controlul asupra audiovizualului. Faptul şi-a lăsat
amprenta asupra intensităţii şi calităţii diversificării structural-instituţionale a mediilor electronice de informare.
Astfel, constatăm că accesul operatorilor nestatali
în câmpul radioteleviziunii în această perioadă a fost
nesemnificativ. Puţinele servicii de radio (Unda Liberă,
1993, Radio Nova, Radio Polidisc, Micul Samaritean, 1994,
de exemplu) (a se vedea: Mass-Media, 2000, iunie) şi cele
de televiziune prin cablu şi eter (Electron, Tiraspol, STV,
Slobozia, 1988, TVC, Camenca, Satelit TV, Chişinău, 1989,
Eurocablu, Chişinău, 1994, Catalan, Chişinău, 1995 etc.) (a se
vedea: Mass-Media, 1999, iunie), deşi au marcat configuraţia
audiovizualului autohton, nu au generat, totuşi, renovarea
structural-instituţională profundă a audiovizualului. Aceasta,
derulată într-o manieră sporadică şi episodică, a fost, în temei,
alimentată exclusiv de iniţiativa privată sau comunitară în
lipsa unui cadru legal şi conceptual regulator.
Perioada a doua în istoria devenirii audiovizualului naţional s-a desfăşurat sub însemnul Legii audiovizualului (1995).
Stabilind coordonatele şi procedurile de licenţiere a instituţiilor de radiodifuziune şi televiziune prin eter şi cablu, legalizând instituţia publică şi privată în domeniul de referinţă şi
stipulând crearea Consiliului Coordonator al Audiovizualului ca „autoritate publică autonomă” (art.14) de reglementare
a activităţii de profil, Legea audiovizualului a constituit un
factor catalizator al procesului de diversificare a resurselor
şi operatorilor în domeniu. În consecinţă, în această perioadă a fost atestată o erupţie spectaculoasă în domeniul presei electronice. Astfel, dacă în anul 1997 CCA a eliberat 28
de licenţe pentru studiourile de televiziune cu emisie prin
unde, MMDS şi cablu şi 7 pentru posturile de radio, inclusiv
celor iniţiate anterior, atunci în 2004, respectiv, 167 şi 40 (a
se vedea raportul CCA pe anul 2004 – www.cca.telemedia.
md). Deşi salutară ca indiciu al dinamizării structural-instituţionale a presei electronice, ascensiunea remarcată relevă
totodată multiple practici imperfecte de aplicare a legii specifice care, în definitiv, au aşezat constituirea audiovizualului
autohton în coordonate improprii şi defectuoase.
E vorba, întâi de toate, de faptul că în acest răstimp a fost
stimulată din punct de vedere legislativ, politic şi economic,
dezvoltarea audiovizualului autohton pe contul retransmisiunilor programelor de radio şi televiziune de origine străină
în detrimentul producătorilor locali de servicii audiovizuale.
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Astfel, de exemplu, la finele anului 2001, ultimilor le revenea
doar ceva mai mult de 9 la sută din oferta audiovizuală totală. O situaţie similară atestăm şi în anii următori. „După
intrarea în vigoare a Legii Audiovizualului, se menţionează
în raportul CCA pe anul 2004, au fost create 35 de posturi de
radio şi televiziune. Ele s-au bazat doar pe retransmisiuni. Cu
părere de rău, şi în prezent, majoritatea, din circa 100 de posturi, tot pe retransmisiuni de programe străine îşi întemeiază
activitatea (...). Moldova este unica ţară în Europa în care
patrimoniul naţional (frecvenţele) este pus la cheremul altor
state, care îşi lansează propria politică informaţională”.
În audiovizual în cea de-a doua perioadă de dezvoltare
se atestă şi o serie de alte decalaje: între mediile electronice
centrale şi locale, între cele urbane şi cele rurale, între cele
publice şi cele comerciale, între cele care emit în limba română şi cele de limbă rusă etc. CCA a remarcat, în cunoştinţă
de cauză, pus pe un asemenea făgaş, din motive economice
mai mult, actualmente audiovizualul a ajuns într-o stare de
stagnare totală. Această stare de lucruri, adăugăm noi, a fost
determinată de asemenea de reformarea incertă şi ambiguă a
Companiei de Stat „Teleradio-Moldova” în instituţie publică
naţională a audiovizualului.
Itinerarul parcurs de mediile electronice din Moldova pe
durata ultimelor două decenii ne sugerează, aşadar, că Republica Moldova, dispunând de un anumit număr de posturi de
radio şi televiziune, lansate pe piaţa locală în virtutea unor circumstanţe accidentale sau în funcţie de raţiuni conjuncturale
de ordin politic, economic sau de altă natură, nu a reuşit să
edifice un audiovizual naţional, constituit în calitate de sistem
coerent, judicios şi cuprinzător. Această sarcină rămâne pentru
ea oportună şi actuală. Realizarea ei,
în bună parte, va fi condiţionată de
elaborarea strategiei naţionale, care
ar ghida dezvoltarea presei electronice indigene şi i-ar conferi o identitate
clară şi convingătoare.
Strategia sau concepţia naţională
în domeniul mediilor electronice de
comunicare nu constituie actualmente în mod expres subiectul de referinţă al Legii audiovizualului în vigoare,
aceasta fiind axată pe reglementarea
activităţilor operatorilor de profil şi
pe determinarea principiilor juridice, economice şi organizatorice de
activitate a acestora (art. 4). Totuşi,
ea conţine o serie de prevederi care
ar putea să fie interpretate ca repere
ale unei asemenea strategii. Astfel, ea
stipulează libera exprimare a ideilor
şi a opiniilor, libera comunicare a informaţiilor prin intermediul mijloa-
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celor de televiziune şi radiodifuziune, pluralismul de opinii,
precum şi dreptul la informarea completă, veridică şi operativă
în spiritul drepturilor şi libertăţilor constituţionale şi în condiţiile anulării cenzurii. Ea, de asemenea, consacră interesul
public în calitate de criteriu de bază pentru dezvoltarea domeniului, condiţiile de acces în câmpul audiovizualului pentru operatorii locali şi străini, de realizare a transmisiunilor şi
retransmisiunilor. Conform Legii, „criteriile de departajare şi
prevederile din licenţa de emisie trebuie să asigure pluralismul
de opinii, egalitatea de tratament a participanţilor, calitatea
şi diversitatea programelor, favorizarea liberei concurenţe, a
creaţiei şi a producţiei audiovizuale naţionale, independenţa şi
imparţialitatea programelor difuzate de instituţiile audiovizuale” (art. 15, p.4). Actul legislativ, fie şi într-o manieră dispersată şi uneori confuză, mai conţine şi alte prevederi care ar fi
putut să dimensioneze strategia de referinţă. Respectarea, deci,
a spiritului legii şi a referinţelor ei de ordin conceptual, desigur, ar fi avut un altfel de impact decât cel descris în rândurile
anterioare în cazul în care CCA s-ar fi conformat cu stricteţe
rigorilor respective. Formularea lor prolixă, însă, a stimulat
CCA să fie influenţat în deciziile sale şi de alte circumstanţe,
nu întotdeauna cele mai potrivite pentru constituirea audiovizualului naţional.
Din aceste raţiuni considerăm oportun ca noua legislaţie în materia audiovizualului să stipuleze univoc necesitatea
elaborării strategiei naţionale de dezvoltare a mediilor electronice. Ea, de asemenea, urmează să stabilească autorii şi
procedura de aprobare a strategiei în cauză, precum şi responsabilităţile ce le comportă nerespectarea ei.

Foto: Info-Prim Neo
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Ion BUNDUCHI,
director executiv APEL

Tipologia audiovizualului
din Republica Moldova
În urma evenimentelor
În Republica Moldova autoritatea de reglementare a
domeniului audiovizualului - Consiliul Coordonator al
Audiovizualului (CCA) - a fost pusă în situaţia „să ajungă
din urmă” evenimentele produse deja în acest sector. Către 1996, când a fost desemnată componenţa CCA, pe piaţa mediatică autohtonă funcţionau mai multe instituţii ale
audiovizualului, inclusiv private.
La sfârşitul anului 1996, în premieră şi într-o atmosferă solemnă, CCA a înmânat licenţa de emisie numărul
1 reprezentantului Companiei de Stat „Teleradio-Moldova”. Cu începere din anul 1997, CCA a demarat procedura
anul
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

U*
7
10
11
15
14
13
12
14

capitala
C*
3
9
10
13
13
14
17
14

R*
7
12
13
16
20
21
21
23

U
1
1
1
3
3
3
3
4

mun. Bălţi
C
R
4
6
6
1
7
1
7
2
8
3
8
4
6
3

tul monopolului în domeniu. În al doilea rând, a însemnat intrarea tuturor radiodifuzorilor, indiferent de forma
de proprietate, tip şi format, în zona competiţională, care
prevestea o diversificare a serviciilor de programe oferite
beneficiarilor şi o îmbunătăţire calitativă a lor. În rândul al
treilea, pentru prima oară de la apariţia sa domeniul audiovizualului a început a fi reglementat, cel puţin, de jure, prin
prevederi legale, şi nu prin decizii de partid.
Instituţiile audiovizualului au cunoscut o creştere numerică spectaculoasă şi în anii următori. Raportul cu privire la activitatea CCA în anul 2004 (http://cca.telemedia.
md/ro/report1.asp) relevă următorul tablou al dezvoltării
audiovizualului de la ’97 încoace:

UTA Găgăuzia
U
C
R
2
4
2
1
5
2
1
5
3
1
6
3
2
6
4
2
5
3
2
7
5
2

oraşe şi centre r-le
U
C
R
8
3
18
13
1
19
14
2
25
17
3
25
24
4
28
28
4
22
35
6
23
42
10

localităţi rurale
U
C
R
2
2
1
2
1
2
1
1
2
2
2
2
13
3
3
49
2

total
35
79
88
112
127
140
154
207

U* - TV cu emisie prin unde; C* - TV cu emisie prin cablu; R* - Posturi de radio

sistematică de acordare a licenţelor de emisie instituţiilor
care funcţionau, încă din 1993-1994, şi solicitanţilor noi
de frecvenţe radio-tv în conformitate cu prevederile Legii
Audiovizualului. Către această perioadă, pe piaţa mediatică moldovenească îşi anunţă prezenţa mai multe posturi
de radio (Radio Unda Liberă, Radio Polidisc, Radio Micul
Samaritean, Radio Nova) şi TV (Blue Star, Astra, Rubin-94,
Flor-TV, Studio-L etc.). Astfel, la mijlocul anului 1998 în
„Registrul titularilor licenţelor de emisie” al CCA figurau
53 de posturi TV private (inclusiv 15 în capitală) şi 13 staţii de radio (inclusiv 10 – la Chişinău) (Cf.: „Mass-media
în Republica Moldova”, 1998, septembrie, p.21), ca până
la finele anului numărul respectivilor titulari să ajungă la
79. Faptul merită atenţie, dată fiind semnificaţia deosebită
pe care o comporta. În primul rând, apariţia instituţiilor
audiovizualului de alternativă, nestatale, a marcat sfârşi-

Nu vom scoate în relief tot ce stă dincolo de indicii
cantitativi. Vom stărui doar asupra unor momente. Din
207 de titulari ai licenţelor de emisie mai mult de jumătate
(114) sunt operatori de tv prin cablu, aproape 50 la sută
dintre care – în localităţi rurale. Televiziunea prin cablu
necesită cheltuieli relativ mici, asigurând venituri garantate (cel puţin, din taxele de abonament). Prin urmare, anume acest tip de televiziune urma să se dezvolte mai mult.
Faptul că tendinţa respectivă se observă doar în ultimii
2-3 ani ar putea indica asupra declanşării cu întârziere a
anumitor mecanisme ale economiei de piaţă, deşi, până
la normalitate (ofertă corespunzătoare cererii) mai este
cale de parcurs, dacă raportăm numărul operatorilor de
tv prin cablu (49) la numărul localităţilor rurale (câteva
mii). Probabil, tendinţa de creştere a numărului tv prin
cablu va rămâne, pornind şi de la considerentul că în acest
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scop nu sunt necesare frecvenţe disponibile. În rest, tabloul denotă o dezvoltare asimetrică, neuniformă, haotică
a instituţiilor audiovizualului în republică. Dacă luăm în
calcul, bunăoară, numărul de staţii de radio concentrate în
capitală, care este mai mare decât cel al staţiilor din restul
ţării, şi puterea limitată a emiţătoarelor, ajungem la concluzia că zone geografice întregi mai rămân să beneficieze,
deocamdată, de singura sursă de informare de acest gen
cu acoperire naţională - Radio Moldova.

De la UKV la FM
Timp îndelungat radioul moldovenesc, ca parte componentă a radioului sovietic, a emis în diapazonul undelor
lungi, medii şi scurte. Pentru comoditate, dar şi pentru o
mai mare siguranţă în controlul emisiei, radio „venea” la
beneficiar prin fir, direcţionat. În ultimele decenii de existenţă a URSS, radiol a început să exploreze diapazonul de
unde ultrascurte (UKV, standard estic). În mod firesc, aparatele de radio produse puteau recepţiona programele în
acest diapazon de unde. Noile realităţi, deschiderea mai
mare către restul lumii a însemnat şi pătrunderea pe piaţă a
echipamentelor de fabricaţie străină, inclusiv a radioreceptoarelor prevăzute să capteze atât undele UKV, cât şi undele FM (standard vestic). Occidentul explora demult acest
diapazon. Prin urmare, reacţia firească a conducătorilor
spectrului de frecvenţe electromagnetice trebuia să fie explorarea în paralel a acestor două diapazoane de unde, care
mai sunt denumite FM-1 şi FM-2. Radiourile de alternativă au început să emită anume în aceste diapazoane. Faptul
a determinat ca şi Radio Moldova să exploreze frecvenţe
în bandă FM-2. Primul emiţător de acest gen a început să
funcţioneze la 30 octombrie 1995 în zona Străşeni, pentru
ca foarte curând să mai apară încă două – în regiunile Rezina şi Cimişlia. În prezent, Radio Moldova utilizează 15
frecvenţe FM-2.
Explorarea accelerată a spectrului de frecvenţe FM de
către Radio Moldova a fost impusă şi de alt factor. Conflictul armat de pe Nistru din 1992 i-a „lăsat” radioului
moştenire o capacitate sumară de emisie de 185 kilovaţi, privându-l de posibilitatea utilizării celor 9 emiţătoare
situate în stânga Nistrului în, preajma localităţii Grigoriopol, cu o capacitate sumară de... 2000 de kilovaţi (Cf.:
„Mass-media în Republica Moldova”, 2000, iunie, p. 24).
Deteriorarea situaţiei Companiei de Stat „Teleradio-Moldova” a continuat ani în şir. Distrugerea radiodifuziunii
prin fir înainte de a fi substituită cu radiodifuziunea prin
unde (conform Hotărârii de Guvern nr. 838 din 21 noiembrie 1994), schimbarea în lanţ a conducerii Companiei
(consecinţă a luptei politice din Parlamentul care, după
modificările operate în Legea Audiovizualului, putea înlocui conducerea din proprie iniţiativă), bugetul auster (mai

puţin de jumătate din necesităţile reale) - toate s-au soldat
cu restrângerea spaţiului de emisie al televiziunii la câteva
ore pe zi, cu renunţarea radioului la programul II „Luceafărul” şi la emisia nocturnă; cu difuzarea programelor pentru străinătate (Radio Moldova Internaţional) prin
Internet. Situaţia rămâne incertă până în prezent, când
Compania de Stat „Teleradio-Moldova” are statut de Instituţie Publică Naţională a Audiovizualului (IPNA). CCA,
declarat prin lege drept unică autoritate publică autonomă
de reglementare în domeniu, nu a intervenit suficient de
hotărât în redresarea situaţiei şi nici nu putea interveni,
odată ce destinul Companiei, de fapt, este predeterminat
de factorii politici - un fenomen tipic, caracteristic societăţilor postcomuniste în perioada tranziţiei.

Dificultatea clasificării
O încercare de a tipologia instituţiile audiovizuale
existente este suficient de dificilă. Audiovizualul sovietic a
funcţionat izolat de restul lumii şi a însemnat un singur tip
şi un singur format. Iată de ce, în mare, instituţiile audiovizualului au început a activa la nimereală, pe dibuite, fără
a anunţa iniţial (nici nu se cerea şi nu se cere oficial) tipul
sau formatul staţiei. Practica urma să demonstreze încotro
se îndreaptă şi în ce liman vor arunca ancora.
De ce este necesară o clasificare exactă a tipurilor de
instituţii ale audiovizualului şi ce importanţă practică are
acest lucru? În primul rând, cunoscând ce există pe piaţa
mediatică, ne dăm seama de ce mai este nevoie şi încurajăm eventualii solicitanţi de frecvenţe către acoperirea
nevoii respective. Altfel spus, la faza concursului pentru frecvenţe, având informaţia despre intenţia concretă
a solicitantului, putem determina ce şanse de succes are
acesta. În cazul în care în zona geografică există deja o instituţie a audiovizualului de un anumit tip, iar solicitantul
îşi propune să deschidă o staţie similară, cât de judicioasă
şi logică ar fi acceptarea unei asemenea propuneri?! E cazul Chişinăului, când CCA a acceptat deschiderea de instituţii ale audiovizualului de aceeaşi culoare, astfel încât,
deşi tot mai multe au apărut între timp, majoritatea oferă
acelaşi sau cam acelaşi produs mediatic. După noi, unica
îndreptăţire poate servi faptul că între staţii de acelaşi tip
apare concurenţa de piaţă, care, ipotetic, poate conduce
la creşterea calităţii produsului. Dar mai înţelept ar fi fost
să facilităm mai întâi apariţia unei diversităţi de tipuri de
instituţii ale audiovizualului şi apoi să ne permitem luxul
să avem mai multe instituţii de acelaşi tip.
Cel mai uşor, s-ar părea, e să clasificăm instituţiile audiovizualului după forma de proprietate. În asemenea caz,
atestăm instituţii de tot felul: de stat (Compania de Stat
„Teleradio-Gagaz Yeri”, bunăoară şi, posibil, cele peste 20
de posturi de radio cu emisie prin fir din şcoli şi licee, deşi
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legislaţia actuală „le scapă” din vizor); publice (IPNA „Teleradio-Moldova”, radio Antena C, Euro TV Chişinău, Compania „Teleradio-Bălţi”); private (comerciale) - majoritatea;
private (necomerciale) – radio Micul Samaritean. La modul
real situaţia este mult mai încurcată şi nu doar din motivul
lipsei totale de transparenţă în finanţarea majorităţii instituţiilor audiovizualului.
Chiar dacă Legea audiovizualului clasifică instituţiile
în publice şi private, cele publice lipsesc. Motivul e că nu
întrunesc însemnele definitorii ale instituţiei publice: finanţare din bani publici, în serviciul publicului şi control
public.
Toate încercările disperate din ultimii ani de a adopta
o lege a audiovizualului public local, la fel ca şi cele de a
constitui un serviciu public de radio şi televiziune naţional, au eşuat. IPNA „Teleradio-Moldova”, potrivit opiniilor
multor experţi, este publică doar de jure. Este finanţată insuficient. Încercarea timidă de a constitui, fie şi pe termen
scurt, un instrument de control public prin monitorizarea
programelor IPNA de către reprezentanţi ai societăţii civile
s-a încheiat cu o chemare în judecată a „controlorului”. Nu
contează că cel monitorizat a pierdut procesul. Contează
însăşi optica administraţiei instituţiei publice asupra controlului public.
Încercând a clasifica instituţiile audiovizualului după
tip, constatăm: cele informative, în forma lor clasică (muzica joacă doar rolul de „garnisire” a emisiunilor ori de separare a lor una de alta), lipsesc. Ele lipsesc şi în Rusia, de
unde „importăm” şi preluăm masiv modele. În schimb, în
cealaltă parte a lumii, în SUA, bunăoară, tipul respectiv se
bucură de o popularitate în creştere. Tipurile staţiilor informativ-muzicale (60-70% informaţie şi 30-40% muzică
într-o zi de emisie) sunt prezente pe piaţa mediatică. Ar
fi, de fapt, staţiile care au drept obiectiv major scopuri social-politice: IPNA „Teleradio-Moldova”, „Teleradio-Bălţi”,
„Teleradio Gagauz Yeri”, Radio Antena C, Euro TV Chişinău, Radio Vocea Basarabiei. Tinde spre acest format Radio
Sănătatea.
Piaţa mediatică audiovizuală este dominată numeric de
tipurile de instituţii muzical-informative (60-70% muzică
şi 30-40% informaţie în zi de emisie) şi muzicale (muzica
ocupă cca 90% din ziua de emisie). Aceste instituţii au drept
obiectiv major scopul comercial şi cel distractiv.
Evident, clasificarea instituţiilor audiovizualului este
destul de convenţională. O particularitate a dezvoltării
acestui segment mediatic în Republica Moldova ar fi metamorfoza ulterioară, aproape imediată a intenţiilor iniţial
anunţate de către o bună parte a staţiilor. Radio Polidisc,
bunăoară, urma să capete contururile unei staţii specializate în informaţie vizând activitatea poliţiei. Intenţie lăudabilă, cu mari şanse de reuşită, fiind cunoscut interesul
sporit al auditoriului pentru informaţia de acest gen. Dar
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intenţia nu a fost fructificată din motive obiective şi subiective. Între cele obiective le-am reliefa pe cele economice. Cu mici excepţii, ele afectează întregul sistem al massmedia autohtone. În definitiv, frecvenţele Polidisc-ului au
fost puse la dispoziţie unui post străin - Russkoe radio.
Ceea ce a urmat a însemnat o reacţie în lanţ, care a erodat
masiv şi pe termen nedeterminat securitatea spaţiului informaţional naţional.
Exemple de staţii specializate: radio Micul Samaritean,
primul radio privat necomercial cu o reţea extinsă, axat pe
muzică şi informaţie cu caracter religios, dar şi prima staţie
reprezentând un model local al unui model din afara ţării;
Radio Sănătatea, axat pe informaţie cu caracter medical,
apărut în 1999 la Edineţ şi extins până la Chişinău în 2005;
Info-Radio, care promitea să fie revelaţia anului 2001, cu
cele mai multe ştiri pe post, dar care din motive economice a eşuat după ce o anumită perioadă a retransmis staţia
rusească Eho Moskvî; MuzTV Chişinău, canal “importat”
din Rusia, pe care de doi ani îşi găsesc spaţiu şi programe
locale; Radio Noroc, revelaţia anului 2005, axat pe muzică autohtonă (o alternativă la Russkoe Radio?), având din
start câteva frecvenţe şi o nişă „liberă”; radio d’Or, care pentru o perioadă foarte scurtă a modificat formatul iniţial,
acordând cu preponderenţă spaţiu muzicii jazz, şi care a
fost nevoit să facă loc pe frecvenţă unui alt radio, rusesc,
specializat, de asemenea, în informaţie pentru automobilişti Avtoradio. De menţionat că Radio Nova, Radio Vocea
Basarabiei, Radio Contact (căruia din 2005 i-a luat locul
radio Kiss-FM), radio ProFM şi-au propus să difuzeze programe doar în limba română, excepţie făcând publicitatea.
Restul staţiilor produc emisiuni în limbile română-rusă, iar
Radio Albena (Taraclia) şi radio BasFM (Basarabeasca) – şi
în limba bulgară.
Majoritatea staţiilor, în volum mai mare ori mai mic,
difuzează ştiri locale-naţionale-internaţionale, anumite
programe de interes comunitar sau general, dar partea
leului de emisie o constituie emisiunile congnitiv-distractive, distractive şi muzicale. Majoritatea radiodifuzorilor
autohtoni funcţionează în regim instabil. Considerentele
economice, în primul rând, determină staţiile adeseori
(până la redresarea situaţiei) să reducă statele de personal
(şi aşa restrânse) şi, respectiv, numărul emisiunilor. Dar
intervin considerente şi de altă natură, inclusiv politice.
Este cazul Catalan TV, dispărut definitiv, radio Vocea Basarabiei, radio Antena C, Euro TV Chişinău, radio Sângera
(Nota Bene! Toate – instituţii autohtone cu grilă proprie
de emisie), cărora în diferite perioade de timp li s-a sistat
provizoriu emisia, invocându-se motive inventate. Un singur argument: Antena C şi Euro TV au fost obligate să-şi
întrerupă emisia până nu capătă calitatea de personalitate
juridică, invocându-se prevederile ambigue ale Legii audiovizualului. Mai mult, CCA declarase public că asemenea
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zia masivă a posturilor străine, cu preponderenţă a celor
din Rusia, în spaţiul informaţional al R. Moldova. Invazia
nu poate fi îndreptăţită cu nimic, dar ea continuă. Nici
până în prezent nu s-a ajuns la situaţia când numărul de
frecvenţe radio, bunăoară, acordat operatorilor autohtoni
să depăşească numărul frecvenţelor acordat “străinilor”.
Prima componenţă a CCA a pornit cu stângul în dirijarea domeniului. Componenţa a doua a declarat că trebuie să îndrepte ceea ce “a strâmbat” prima şi… a continuat
aproape în spiritul primei.
Peisajul mediatic audiovizual autohton va rămâne sumbru şi nociv atâta timp, cât va continua practica păguboasă
a fiecărei componenţe a CCA de a „îndrepta” situaţia creată
de precedenta, în loc să dezvolte domeniul.

Foto: Steven Knowlton

procedură vor parcurge toate instituţiile audiovizualului
care nu au calitatea respectivă. De menţionat că după 70
de zile (cât a durat perfectarea documentelor, dar şi protestele ziariştilor, ajungându-se la greva foamei) posturile
municipale de radio şi tv şi-au reluat emisia şi… cu aceasta s-a încheiat şi activitatea CCA de “aducere în concordanţă cu legislaţia în vigoare” a actelor instituţiilor audiovizualului fără statut de personalitate juridică. Adevăratul
pretext pentru sancţionarea radiodifuzorilor nominalizaţi
a fost altul. Autorităţile nu sunt deranjate când cetăţeanul
este informat despre realităţile “din Habarovsk”, ci atunci
când acesta este informat, obiectiv ori mai puţin obiectiv,
despre realităţile de pe loc, de care realităţi poartă sau trebuie să poarte răspundere. Prin aceasta se explică şi inva-

Şedinţa lunară a Clubului de Presă din Republica Moldova (iulie, 2006)
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Arcadie GHERASIM

Audiovizualul:

condiţiile economice
Condiţiile economice în care se înfiripează
audiovizualul naţional sunt pe cât de ispititoare, pe
atât de imprevizibile şi vitrege uneori.
Ispita (unui profit uşor) îi determină pe mai mulţi radiodifuzori să renunţe la planurile iniţiale de creare a unui post
de radio sau de televiziune cu o grilă de emisie bazată pe programe proprii şi să se „specializeze” doar pe retransmiterea
programelor străine care ar aduce profit din publicitate.
Atunci când unii riscă să renunţe la parazitarea pe canalele străine şi purced pe calea producţiei proprii, ei constată
că piaţa de publicitate nu este atât de darnică şi de echitabilă,
precum au crezut.
Condiţiile vitrege sunt sesizate mai ales atunci când radiodifuzorii mici, cu rază mică de emisie şi posibilităţi tehnice modeste, se confruntă cu cei care au fost avantajaţi de
către CCA cu acoperire naţională şi retransmit în mare parte
sau în exclusivitate posturi de televiziune cu rating înalt şi
privite de telespectatorul local din deprindere, tradiţie şi datorită calităţii bune a programelor.
Care, deci, sunt circumstanţele care generează aceste stări de
lucruri în audiovizualul naţional?
Iată doar câteva:
1. Politica discriminatorie, promovată de CCA chiar de la începutul activităţii sale, a favorizat obţinerea frecvenţelor de
emisie prioritar de către solicitanţii care şi-au propus retransmiterea programelor străine, în majoritatea cazurilor
ruseşti. Aceşti solicitanţi au ocupat cele mai bune frecvenţe
şi au împânzit Republica Moldova cu posturi de radio şi
de televiziune ce retransmit programe străine bine cotate,
care au suscitat interesul ascultătorilor şi al telespectatorilor, dar şi al furnizorilor de publicitate. Astfel, fără a fi
obligaţi să suporte cheltuieli pentru achiziţionarea de echipament şi producerea programelor proprii, aceşti radiodifuzori au monopolizat piaţa de publicitate în defavoarea
unor colegi, care şi-au propus crearea unor posturi de radio şi TV în exclusivitate pe baza producerii programelor
proprii. Chiar şi Compania Publică „Teleradio-Moldova”
este surclasată la capitolul venituri din publicitate de către
„Pervîi kanal v Moldove”, care în ultimul timp nu produce
nici o emisiune proprie în afară de „Date meteo”.
2. Pe parcursul anilor, s-a produs o joncţiune de interese
nedeclarată şi o solidaritate pe bază de sentimente etnice

pe segmentul limbii de difuzare a publicităţii şi, deci, şi de
susţinere economică a radiodifuzorilor de limbă rusă.
3. Piaţa de publicitate a Republicii Moldova este slabă din
cauza faptului că producătorii autohtoni nu investesc masiv în acest domeniu iar producătorii de peste hotare nu
doresc să cheltuiască resurse suplimentare, având avantajul de a plasa publicitate pe posturile ruseşti sau româneşti, care sunt retransmise de radiodifuzori din Republica Moldova sau acoperă teritoriul Moldovei prin reţeaua
repartizată de CCA. Modesta piaţă de publicitate locală
este controlată de agenţi şi agenţii de publicitate, care, de
cele mai multe ori, promovează o politică de dumping şi
tratează ratingul radiodifuzorilor în baza unor estimări
incomplete parvenite de la agenţii care fac publice doar
rezultatele pentru care se plătesc bani.
4. Nu este reglementată activitatea radiodifuzorilor prin cablu care difuzează volume considerabile de publicitate locală şi străină, practic parazitând pe canalele retransmise şi
obţinând venituri fabuloase de pe urma acestei activităţi.
Unele reţele de cablu au chiar propriile servicii de publicitate care, datorită avantajului unui vast pachet de canale,
practică, la fel, dumping-ul. În atare situaţie, posturile locale de radio şi de televiziune care emit prin unde sunt, pur şi
simplu, eliminate din concurenţa pentru publicitate.
5. Posturile locale de radio şi de televiziune practic nu se
pot dezvolta din cauza costurilor înalte ale echipamentului şi, de cele mai multe ori, depind de granturile oferite
de fundaţia Soros sau alte structuri neguvernamentale.
În condiţiile în care radiodifuzorii finanţaţi integral sau
parţial de administraţiile publice locale mai au şansa unei
dezvoltări pe baza producţiei proprii sau autohtone, radiodifuzorii privaţi sunt în căutarea unor canale străine
pe care le-ar putea retransmite. Chiar şi postul de televiziune NIT, care este privat şi relativ bine asigurat financiar, parazitează pe digestul canalelor străine retransmise şi
nu riscă să abandoneze acest suport destul de favorizant.
6. Cultura politică scăzută a factorilor de decizie din societatea moldovenească are şi ea repercusiuni regretabile asupra
relaţiei audiovizual-mediu economic. Acestea se manifestă
în diferite genuri de presiuni asupra agenţilor economici
prin impunerea informală a restricţiilor de a plasa publicitate la anumite posturi de radio şi de televiziune. În aşa fel
puterea, indiferent de culoarea ei, subminează economic
radiodifuzorii independenţi din punct de vedere editorial.
Această formă de şantaj îi face pe furnizorii de publicitate
reticenţi la orice ofertă de colaborare. Se ajunge până la
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bizar: agenţii de publicitate le sugerează radiodifuzorilor
să fie mai maleabili în raport cu puterea.
Sunt doar câteva deducţii subiective, dar care, în opinia mea,
reﬂectă partea ascunsă a aisbergului, iar pentru a redresa
starea de lucruri se cer întreprinse următoarele:
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vor emite mai mult de 80% din programe în limba de stat.
10. A stimula prin lege radiodifuzorii care difuzează programe educative de importanţă naţională. În SUA cheltuielile pentru volumul de emisie rezervat unor astfel de
programe sunt acoperite prin transferuri de la guvern.
11. A acorda facilităţi de import radiodifuzorilor publici şi
privaţi care procură echipament pentru reutilarea propriilor posturi de radio şi de televiziune.
12. A include în nomenclatorul din legislaţia despre
salarizare specialităţile specifice din domeniul
audiovizualului.
13. A obliga prin lege operatorii reţelelor de cablu să
retransmită programele radiodifuzorilor locali şi
naţionali.
14. Prin mecanisme de politică bugetară, a stimula administraţiile publice locale să susţină financiar radiodifuzorii
locali care servesc interesele comunităţii.
15. A scuti prin lege radiodifuzorii locali de plata impozitului pentru cota de profit investită în dezvoltarea tehnică.

Foto: CIJ

1. Pentru a reduce la minimum pericolul degradării audiovizualului autohton şi, în special, a celui local, este necesar de a stipula în lege ca pe parcursul a doi ani toţi
radiodifuzorii să mărească volumul de programe proprii
până la cota de 80% din întregul volum de emisie.
2. A interzice radiodifuzorilor care retransmit canale de radio sau TV şi operatorilor reţelelor de cablu să plaseze
publicitate în alte segmente de emisie decât cele ocupate
de producţia lor proprie.
3. A completa Legea cu privire la publicitate cu un amendament care să prevadă obligativitatea difuzării publicităţii în limba oficială a statului.
4. A stabili prin lege facilităţi pentru agenţii economici care
vor dori să sponsorizeze programele radiodifuzorilor naCred că, în urma unor dezbateri publice la această temă,
ţionali şi, în special, locali.
ar putea fi identificate şi alte acţiuni menite să contribuie la
5. A stabili prin lege mecanisme de control asupra activitădezvoltarea audiovizualului autohton. Cert, însă, este fapţii agenţiilor de publicitate pentru a exclude dumping-ul.
tul că numai aplicând mecanisme eficiente de încurajare a
Drept temei pentru acest control ar putea servi confrunradiodifuzorilor locali care produc programe proprii vor fi
tarea tarifelor stabilite la nivel de agenţie şi preţurile la
lichidate consecinţele unei stări de lucruri discriminatorii
care se negociază publicitatea.
pentru consolidarea audiovizualului naţional.
6. A stabili prin lege mecanisme de prevenire a publicităţii
şi
teleshopping-ului
mascate. Pot fi stipulate
amenzi care să descurajeze această infracţiune.
7. A obliga prin lege radiodifuzorii care retransmit canale străine
să acopere cu programe
neutre segmentele de
publicitate difuzată de
aceste canale.
8. A permite prin lege investitorilor străini să deţină pachete de control
în capitalul statutar al
radiodifuzorilor.
9. La eliberarea licenţelor
de emisie, CCA să dea
prioritate radiodifuzorilor care prezintă dovezi
Vizita de studiu a jurnaliştilor moldoveni în Bosnia-Herzegovina,
plauzibile că emit sau
proiectul “Crearea unui cadru de relaţii paşnice în Republica Moldova” (iunie, 2006)
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Constantin PÂRŢAC

Audiovizualul:

provocări tehnologice
Orientarea greşită a radiodifuzorilor din Moldova
spre retransmisiuni, pe de o parte, şi relaţiile
economice de piaţă denaturate, în care nu cererea
şi oferta, concurenţa liberă, ci monopoliştii
determină vectorul de dezvoltare în diverse
domenii şi preţurile, pe de altă parte, au condus la
un nivel relativ redus al dotării tehnico-materiale a
instituţiilor audiovizuale.
Să examinăm un component banal: cu excepţia instituţiei publice, niciun radiodifuzor din Moldova nu dispune
de un sediu proiectat şi construit special cu această destinaţie. Toate sunt amplasate în clădiri adaptate. De aceea
studiourile sunt neîncăpătoare, incomode, înălţimea pavilioanelor nu permite amenajări pentru prezenţa publicului. Devine un vis activitatea de câteva platouri de filmare,
programarea şi utilizarea jocurilor de lumini. Pentru majoritatea studiourilor TV din Moldova este un lux o sală
pentru oaspeţi, cabine de machiaj, depozite pentru decor.
O excepţie ar fi constituit postul „Stil-TV”, pentru care se
construia un studio special şi care urma să aibă o reţea naţională de emiţătoare proprii, să distribuie semnalul şi prin
intermediul satelitului. Dar în noiembrie 2001 CCA a retras
fără motive rezonabile licenţa de emisie a postului respectiv, aflat în proces de constituire.
Acest exemplu denotă că autorităţile moldovene nu sunt
interesate de dezvoltarea posturilor de radio şi de televiziune
autohtone, puternice şi bine dotate.
În ultimii ani, nici instituţia publică nu şi-a dezvoltat baza
tehnică şi tehnologică la nivelul exigenţelor timpului. Dacă
mâine reprezentantul Moldovei ar câştiga premiul mare al
concursului muzical al “Euroviziunii” - televiziunea publică
nu ar putea filma evenimentul cu mijloace proprii, fiindcă
nu dispune nici de un car performant de reportaje, nici de
numărul necesar de camere (mai mult de 30), de echipament
modern de iluminare şi sonorizare.
Dacă în anul 1990 TVM dispunea de patru care de reportaje, astăzi este funcţionabil doar unul, care poate utiliza
patru-şapte camere.
Sau un alt exemplu:
Din anul 1994 selecţionata Moldovei participă la etapa
preliminară a campionatelor mondiale şi europene de fotbal. De fiecare dată, pentru a filma aici un meci, televiziunile
străine vin cu tehnica lor ori arendează care de reportaje din
România. Norocul instituţiei publice e că în anii 1993-1994,

în baza unui credit acordat de BERD şi garantat de UER, a
fost construită o staţie terestră de transmisie prin satelit în
valoare de 1 mln. dolari SUA şi care constituie una din cele
mai importante investiţii în tehnologia TV.
Este necesar să remarcăm că în teritoriul controlat de autorităţile de la Chişinău (la Tiraspol există o televiziune zisă
de stat bine dotată construită cu resurse financiare alocate
separatiştilor de Rusia). La Chişinău doar TVM dispune de
un car de reportaj cu releu şi deci poate realiza transmisiuni
directe. Televiziunile care doresc să imprime un spectacol, să
transmită un eveniment sunt nevoite să coopereze cu diverse firme, apelează la pupitre confecţionate de meşteri locali.
De notat că şi acest lucru stă în puterea doar a celor mai
dotate studiouri. În timp ce peste hotare majoritatea radiodifuzorilor îşi difuzează semnalul prin intermediul satelitului, în Moldova nici postul public nu-şi difuzează emisiunile
prin satelit. Unica excepţie este „DIXI-Media”, care difuzează
programe TV şi radio (retransmite „HIT-FM”) arendând un
segment de satelit. Din acest motiv programele produse în
Moldova nu sunt recepţionate în afara ţării, unde avem deja
o diaspora numeroasă. Şi în interiorul ţării există zone de
umbră în care semnalul nu este recepţionat.
Venim cu un alt argument. Reportajele despre vizitele
oficiale ale autorităţilor din Moldova peste hotare ori chiar
în teritoriu sunt pregătite şi difuzate doar la întoarcerea
echipei delegaţiei ori, pentru operativitate, deseori se recurge la comunicarea telefonică. Din studio, ca şi acum 2030 de ani, sunt proiectate toate subiectele şi comentariile
din ediţiile de ştiri, fiindcă niciun post TV nu dispune de
echipament pentru reportaje în direct, aşa-numitele minichituri. Nu încape îndoială că telespectatorul observă un
detaliu important: circa 1/2 din volumul ediţiilor de ştiri
ale posturilor de peste hotare îl ocupă includerile în direct,
care sunt mai credibile.
Faptul că mulţi nu conştientizează rolul dotării tehnice în
afirmarea unui post TV îl demonstrează un caz care a avut
loc în 1998. Un director TV de la Străşeni a venit la CCA să
primească licenţa de emisie. Fiind întrebat de ce echipament
tehnic dispune pentru a-şi lansa postul TV, el a răspuns: „Este
în orăşel un om care filmează nunţi şi are cameră şi un recorder VHS, am şi eu un magnetoscop şi cred că e de ajuns...”
Prin acest exemplu doresc să subliniez că o parte de vină
pentru dotarea neadecvată a noilor posturi o poartă autorităţile de reglementare în domeniu, care nu au stabilit cadrul
minim şi standardele tehnologice necesare pe care trebuie să
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le asigure solicitantul pentru a obţine licenţa tehnică şi autorizaţia de emisie.
Trebuie subliniat faptul că cei care intenţionau să obţină
o licenţă nu porneau de la selectarea ori pregătirea specialiştilor în domeniu. La o prima etapă, directori şi specialişti ai
posturilor TV deveneau foştii mecanici de cinema ori specialişti de la atelierele de reparaţie a televizoarelor. Iată de ce în
acest domeniu s-a dat prioritate retransmisiunilor. Cei vizaţi
aici nu ştiau cum se produce un program propriu.
Practica a demonstrat că în cazurile când de fondarea unui post radio/tv se apucau profesioniştii şi acestea
aveau consilieri tehnici, fizionomia postului arăta altfel,
avea un flux tehnologic normal, utilajele erau compatibile.
O confirmă „Antena C”, „NIT”, „EuroTV Chişinău”, „Tele
7”, „DTV” ş.a.
Vom constata aici, pe de altă parte, că posturile de radio,
cu mici excepţii, dispun de echipament tehnic mai performant, care permite realizarea şi difuzarea de programe operative, complexe, bazate pe dialog cu publicul.

iunie 2006
Dotarea mai bună a posturilor de radio se datorează în
primul rând costurilor mai reduse în raport cu tehnologiile
TV, dar şi eforturilor depuse de asociaţiile obşteşti de specialitate (CIJ şi APEL) care au elaborat mai multe îndrumare
pentru posturile de radio.
Vom argumenta tezele expuse cu informaţii despre dotarea tehnică a unor posturi radio/TV locale. Datele au fost
acumulate în vara anului 2005:
Bas-TV/ Basarabeasca
Personal - 12 colaboratori, inclusiv trei jurnalişti, un inginer
şi un cameraman. Lipseşte funcţia de director tehnic. Posedă emiţător propriu. Emisie proprie: luni – sâmbătă, 30
min. Duminică 1 oră.
Studio - 70m2, tehnică de filmare şi montare S/VHS. Tehnică
de iluminare – neprofesionistă.
Este considerat un post în proces de dezvoltare, deoarece dispune şi de o reţea TV prin cablu, care îi asigură anumite
acumulări financiare.

Programul de instruire a cadrelor didactice pentru Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism din Chişinău. Vizita de studiu a
jurnaliştilor şi profesorilor moldoveni la Şcoala de Jurnalism a Universităţii Missouri, SUA (decembrie, 2005)
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Eveniment

Eveniment
Bas-FM/ Basarabeasca
Personal - un jurnalist şi un prezentator. Fără serviciu de
ştiri. Emiţător propriu, toată baza de producţie - un computer. Dispune de spaţiu pentru studio, dar nu este dotat respectiv. Microfoane - profesionale.
Nu dispune de tehnică profesională de programare radio.
Media-TV/ Cimişlia
Personal - zece angajaţi, inclusiv trei jurnalişti, un videoinginer, un montator, un cameraman. Nu are un serviciu de
ştiri. Emiţător propriu - 200W. Formatul producţiei VHS şi
S/VHS. Postul dispune de patru camere VHS şi două camere
S/VHS. Trei ore de emisie zilnic plus retransmisie a postului
„Naţional” România, o sală de montare veche, liniară, studio
- 40m2, utilajul de iluminare - neprofesionist. Nivelul tehnic
al staţiei, deci, nu corespunde nici la un capitol cerinţelor
actuale ale producţiei de televiziune şi necesită a reutilare
totală.
Radio-Media/ Cimişlia
Personal - doi angajaţi. Dotare tehnică foarte redusă: un
computer pentru producţie şi emisie. Există spaţiu pentru
studio, dar nu este amenajat şi dotat conform cerinţelor. Microfon achiziţionat, în opinia specialiştilor, de un neprofesionist (fără diafragmă circulară). Nu dispune de echipament
pentru adaptarea sunetului. Postul nu are o grilă de emisie
permanentă. Ştiri - fără regularitate. Personalul nu este calificat, e incapabil de a produce emisiuni proprii.
Canal-V/ Briceni post TV
Personal - cinci angajaţi, inclusiv doi jurnalişti şi doi cameramani. Emiţător propriu - 100W, două-trei ore de emisie
proprie zilnic.
Formatul producţiei - MiniDV, VHS şi S/VHS (de toate).
Camere video – 1 cameră MiniDV şi 1 cameră S/VHS. Studio
- 40m2. Utilajul de iluminare – neprofesionist. Nu dispune de
mixer. Există două săli de montare - 1 liniară, 1 neliniară. Nu
produce ştiri. Postul e considerat de viitor, căci produce circa
9 emisiuni proprii.

Radio „Sănătate” / Edineţ
Personal – şapte angajaţi permanent, 24 prin cumul, inclusiv patru jurnalişti, 1 inginer tehnic, 1 regizor audio, trei
DJ-prezentatori. Emiţător propriu - 2 kW, 24 ore emisie proprie. Dispune de cinci computere pentru producţie şi emisie,
dispune de studio şi sală de aparataj. Dotat cu echipamentul
audio necesar. Nu are tehnicieni profesionişti şi utilaj de programare modern. În rest – situaţie satisfăcătoare.
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AVM / TV Edineţ
Personal – 12 oameni, inclusiv şase jurnalişti, patru tehnicieni, doi cameramani. Emiţator propriu 100W. Retransmite
NTV Rusia. Emisie proprie 00.30-01.00, de joi până duminică, de obicei dedicaţii muzicale şi felicitări.
Formatul producţiei –VHS. Dispune de trei camere VHS,
o staţie de montare liniară, studio cu suprafaţa 50m2. Utilajul de iluminare – neprofesionist. Nu dispune de echipament
audio. Emisiunile se imprimă şi se expediază la emiţător pe
casete video.
Ştiri – două ore pe săptămână, marţi în limba rusă, joi în
limba română. Bază tehnică slabă, fără profesionişti. Nu este
inclus în reţelele locale prin cablu.
Antena „C”/
Radio Chişinău
Personal – 40 de
angajaţi şi 20 de colaboratori netitulari
inclusiv 31 jurnalişti (16 reporteri), cinci tehnicieni, cinci prezentatori. Spre
deosebire de alte studiouri, are o echipă de programare
a emisiei, un director tehnic, secţie de publicitate. Emiţător propriu – Străşeni 3kW, emiţătoare arendate la Bălţi şi
la Căuşeni- 4kW fiecare. Producţie proprie 24 ore. Format
de producţie - tehnologie digitală, două studiouri, inclusiv
(pentru emisie, şi pentru dezbateri), utilaj audio profesional, 15 calculatoare pentru montarea şi pregătirea materialelor.
Este utilată la nivelul cuvenit. Necesită o staţie de programare radio modernă, procesor sunet mai performant şi un
microfon pentru dezbateri în studio cu mai multe persoane.
TV6/ Bălţi
Personal – zece angajaţi, inclusiv trei jurnalişti, doi montatori. Emiţător propriu - 100W. Programe proprii 45-50
minute zilnic. Retransmit „ТВЦ” Rusia. Formatul producţiei
VHS. Dispune de trei camere VHS şi una DV, care nu se
foloseşte, două posturi de montare neliniare, studio - 40m2,
utilajul de iluminare e neprofesionist.
Calitatea imaginii - neprofesionistă. Studioul nu dispune
de automobil pentru filmări (folosesc transportul public),
cameramanul nu foloseşte trepiedul, ceea ce reduce calitatea
filmărilor.
103.5FM/Bălţi
Personal - şapte angajaţi, inclusiv doi jurnalişti, DJ prezentatori - doi, trei netitulari. Programe proprii - şase ore zilnic. Formatul producţiei - trei computere pentru producţie şi
emisie. Studio - o încăpere neutilizată conform standardelor,
o staţie de montare neliniară (realizată la computer). Emiţător propriu - 1000W.
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Eveniment
Euro-TV/Chişinău
Personal – 59 de angajaţi,
inclusiv 30 de jurnalişti, patru videoingineri, şase montatori, şapte cameramani.
Postul are un director tehnic,
un serviciu de ştiri şi unul de
publicitate-marketing. Emiţător luat în arendă - 1kW. Programe proprii – luni – vineri, 17.00-24.00, sâmbătă - duminică, 12.00-24.00.
Formatul producţiei - MiniDV şi DVCam. Dispune de trei
camere de luat vederi MiniDV şi trei camere de luat vederi
DVCam arendate, cinci staţii de montare, studio - 60m2, utilajul de iluminare - neprofesionist, poate asigura emisia în
direct din studio. Deşi mai are probleme, se consideră că dispune de mijloace tehnice şi de personal pentru o producţie
TV adecvată timpului.
TV Elita/Rezina
Personal – 12 angajaţi, inclusiv şase jurnalişti (doi prin cumul), un videoinginer, un cameraman. Emiţător propriu – 150
W. Programe proprii - trei ore zilnic. Formatul producţiei TV MiniDV şi DVCam. Dispune de două camere DVCam şi două
VHS. Studio de montare - una liniară şi una digitală. Studioul
are suprafaţa de 60m2, utilaj de iluminare profesional, utilaj
audio, mixer şi poate emite în direct din studio. E un colectiv
mic, dar capabil să producă emisiuni TV.
Albasat-TV/ Nisporeni
Personal – zece angajaţi, inclusiv doi jurnalişti, un montator, doi cameramani. Emiţătoare proprii – Nisporeni,
Ungheni, Glodeni, Chişinău. Emisie proprie zilnic 90 min.
Formatul producţiei DV-Pro. Camere: una DV-Pro, una JVSDV-500. Studio - 40m2, trei posturi de montare inclusiv două
neliniare, utilaj de iluminare profesional, posibilitate de emisie în direct.
CTV-41/Taraclia
Colaboratori - opt, inclusiv doi jurnalişti, 1 montator, 1
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cameraman, nu are secţie de publicitate, dar 18 agenţi acumulează oferte pentru studio. Emiţătoare proprii – Taraclia,
Korten, Ciumai. Programe proprii – 1,5 ore zilnic. Formatul
producţiei – MiniDV; VHS. Camere video – 1-VHS, 2 MiniDV, 2 posturi de montare, inclusiv 1 liniar şi 1 non-liniar,
Studio - 40 m2, utilaj de iluminare – neprofesionist.
SOR-TV/ Soroca
Personal - nouă, inclusiv cinci jurnalişti, doi montatori,
doi cameramani. Emiţător propriu – 200W. Emisie, zilnic,
07.00 - 10.30 şi 18.00 - 24.00. Formatul de producţie MiniDV.
Posedă două camere MiniDV, două posturi de montare, un
studio de 15m2. Utilaj de iluminare neprofesionist. Nu dispune de magnetoscop MiniDV şi imaginea se transmite pentru
montare direct de pe camere.
Principala problemă cu care se confruntă posturile locale TV, după cum se vede, este lipsa cadrelor calificate şi
dotarea tehnică inadecvată. Posturile nu au personalul necesar, lucrătorii sunt nevoiţi să cumuleze mai multe genuri
de activitate. Aproape peste tot operatorii sunt şi montatori, şi responsabili de emisie; jurnaliştii sunt şi reporteri,
şi prezentatori, şi autori de programe, iar în multe cazuri
cumulează şi funcţia de director. Se ştie că la televiziune
specializarea este necesară, altfel are de suferit calitatea
produsului finit. Din lipsă de cadre, dar şi a echipamentului necesar la multe posturi a fost redusă la minimum
grila de emisiuni proprii, comparativ cu conţinutul licenţei de emisie. Unele posturi se limitează la emisiuni de
tipul „Felicitări” şi „Anunţuri”, pe care ei le consideră „ştiri”. Posturile „Euro-TV”, „Antena-C”, şi mai nou, „DTV”
sunt excepţii plăcute, dar şi ele necesită o susţinere pentru
a-şi consolida autoritatea în faţa publicului. Niciuna din
TV locale din afara Chişinăului nu are echipament tehnic
pentru a realiza emisiuni distractive, transmisiuni directe,
din care cauză în emisie lipseşte cetăţeanul de rând, vocea
poporului. La filmări, de cele mai multe ori cameramanii,
nu folosesc trepiedul, iluminarea suplimentară, radio-microfoanele.

RECOMANDĂRI:
1. Guvernul va trebui să suplimenteze substanţial alocările pentru dotarea tehnică a instituţiei publice, aşa încât ea să poată
achiziţiona un nou car de reportaj, minichituri, radiorelee, să emită semnalul şi prin satelit.
2. Guvernul va trebui să creeze un regim favorabil pentru importul echipamentelor din linia de producţie şi emisie şi a
tehnologiilor noi, ceea ce ar crea posibilitatea pentru a susţine multe proiecte în domeniu, care necesită investiţii enorme.
3. În condiţiile Moldovei, cu o piaţă de publicitate limitată, este necesar ca statul să găsească posibilitate de a susţine
posturile private de limba română (în primii trei ani de funcţionare), pentru ca producţia audiovizuală naţională să
sporească şi să poată rezista concurenţei neloiale a posturilor de peste hotare.
4. CCA împreună cu Agenţia Naţională de Reglementare în Telecomunicaţii să stabilească anumite standarde tehnice şi
un minim de capacităţi de producţie (camere, posturi de montare, studiouri etc.) pentru posturile care doresc să obţină
licenţa tehnică, aşa încât să dispară din producţie şi emisie formatul VHS/S-VHS.
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Infrastructura presei scrise

Raisa LOZINSCHI

Sistemul de difuzare a presei
în R.Moldova
Actualul sistem de difuzare a presei în Republica
Moldova numără un singur difuzor de presă la
nivel naţional şi câteva SRL-uri care au ca arie de
difuzare doar capitala. Monopolul în domeniu îl
deţine Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”
care, în lipsa concurenţei, stabileşte de sine stătător
tarifele pe care editorii de presă sunt nevoiţi să
le accepte. În cealaltă tabără, SRL-urile se „bat”
pentru a câştiga teren şi acest lucru se resimte până
şi în preţul final al abonamentului pe care îl achită
consumatorul de ziare. Dar să le luăm pe rând.
I. ÎS „Poşta Moldovei”
Abonare
Fiecare redacţie stabileşte un preţ anumit pentru un abonament la ziarul pe care îl editează. La preţul stabilit de redacţie, „Poşta Moldovei” mai adaugă un preţ, conform schemei de mai jos:

Numărul
de
pagini

Taxa
pentru
difuzare
Inclusiv
TVA

Format
A2

1-4

5-6

7-8

9-10

11 şi
mai
multe

Format
A3

1-8

9-12

13-16

17-20

21...

Format
A4

1-16

17-24

25-32

33-40

41...

Bani

0-40

0-65

0-85

1-10

1-30

0-48

0-78

1-02

1-32

1-56

Chiar dacă preţul final la abonamentele perfectate de Î.S.
„Poşta Moldovei” este mai mare în comparaţie cu cel înregistrat la concurenţii întreprinderii, serviciile prestate de angajaţii de la „Poşta Moldovei” lasă de dorit. În cel mai bun caz,
abonaţii primesc ziarul în seara zilei apariţiei, dar se poate
întâmpla ca abonatul să primească ziarul la câteva zile de la
apariţie. Acest lucru deranjează editorii de ziare, dar, în lipsa
unei alternative, sunt nevoiţi să accepte „regulile” monopolistului de stat.

Transportare
Pentru transportarea ziarelor pe întreg teritoriul republicii, editorii de ziare plătesc nişte tarife stabilite de Î.S. „Poşta
Moldovei” fără ca părţile să le negocieze. În prezent, pentru
transportarea unui pachet de opt kilograme în care încap
circa 400 de exemplare de ziar format A3 de opt pagini, o
redacţie trebuie să plătească 25 de lei, plus 3,5 bani pentru
fiecare exemplar care este „prelucrat”, adică repartizat. Deci,
în total pentru acest pachet, o redacţie trebuie să achite 39 lei.
Dacă, de exemplu, un ziar are un tiraj de 20.000 exemplare a
câte opt pagini de format A3, pentru transportarea acestora
patronul trebuie să plătească 1950 lei. Şi asta pentru o singură apariţie! O sumă deloc modică pentru ziarele care încearcă să supravieţuiască bazându-se pe forţele proprii, cu atât
mai mult cu cât la aceste cheltuieli se adaugă şi cele pentru
aducerea returului din republică în localitatea de „reşedinţă”
a ziarului.
Noul tarif de 3,5 bani, care este plătit Centrului de prelucrare şi transportare poştă, filială a Î.S. „Poşta Moldovei”, a
fost introdus de la începutul acestui an, fapt ce a nemulţumit unii patroni de ziare, fiindcă, iarăşi, nu a fost negociat.
Potrivit directorului executiv al Asociaţiei Presei Independente (API), Petru Macovei, recent, reprezentanţi ai API şi
ai Î.S. „Poşta Moldovei” au constituit un grup de lucru care
va încerca să pună bazele unui acord de colaborare la nivel
naţional între editori, pe de o parte, şi difuzori, pe de altă
parte, ca să negocieze orice tarif. Asemenea acorduri există
şi în alte ţări.
Vânzări
„Poşta Moldovei” dispune de cele mai multe chioşcuri
de vânzare a presei pe întreg teritoriul republicii. Dacă în
Chişinău mai are concurenţi la acest capitol, în teritoriu,
„Poşta Moldovei” este monopolistă în totalitate. Şi unde nu
este concurenţă, lucrurile nu merg atât de bine. Chioşcurile
din cele mai mari localităţi rurale au fost închise, iar întrun centru raional nu funcţionează mai mult de patru-cinci
chioşcuri unde oamenii pot găsi presă. Chiar şi aşa, din cauza că „Poşta Moldovei” pune în vânzare puţine numere de
ziar, multă lume telefonează la redacţii exprimându-şi nemulţumirea că la chioşcuri nu se găsesc ziare. De altfel, Î.S.
„Poşta Moldovei” a stabilit cel mai mare rabat comercial la
vânzarea ziarelor în comparaţie cu ceilalţi difuzori de presă
– 36 la sută.
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II. SA „Moldpresa”
Ca număr de exemplare abonate şi vândute, Î.S. „Poşta
Moldovei” este urmată de SA „Moldpresa”. Evident, numărul
acestora este mult mai mic decât la întreprinderea de stat,
fiindcă „Moldpresa” face abonamente şi vinde ziare doar în
raza municipiului Chişinău. La preţul abonamentului stabilit
de redacţie, „Moldpresa” adaugă de la 45 la 55 de bănuţi, în
funcţie de numărul de pagini. Adică, dacă o redacţie stabileşte, de exemplu, preţul de 6.00 lei pentru un abonament lunar
la un ziar de 16 pagini de format A3 cu o singură apariţie pe
săptămână, abonatul va plăti 6.50. Diferenţa de 50 de bani
şi-o ia „Moldpresa” pentru transportarea ziarului la abonatul
respectiv. Rabatul comercial perceput de „Moldpresa” la vânzarea ziarelor în chioşcurile proprii e de 30 la sută.

III. SRL „Omniapresa”
După cei doi difuzori de presă urmează SRL „Omniapresa”. Persoanele care se abonează la un ziar prin intermediul
„Omniapresa” achită cu 40 de bani mai mult decât preţul
stabilit de redacţie, bani pe care „Omniapresa” şi-i opreşte
pentru cheltuielile de transportare a ziarului către abonat.
Pentru a vinde un exemplar de ziar, „Omniapresa” percepe
33 la sută drept rabat comercial.

IV. Alţi difuzori

Sistem slab dezvoltat
Fără a exagera, putem lesne afirma că sistemul de difuzare
a presei din R.Moldova este unul slab dezvoltat, iar acest lucru,
împreună cu sărăcia oamenilor şi calitatea ziarelor, contribuie
la înregistrarea unor tiraje mici ale publicaţiilor de aici. În România, de exemplu, la fel există un singur difuzor de presă cu
acoperire naţională - „Rodipet”, dar diferenţa e că acesta e privat şi deţine - nici mai mult, nici mai puţin - 30 la sută din cota
de piaţă în domeniul distribuţiei de presă din România. Apoi,
există mai mulţi difuzori regionali - vreo doi-trei mai importanţi care lucrează pentru cinci-şase judeţe. Aceştia, la rândul
lor, colaborează cu firme mai mici acolo unde nu pot să ajungă
direct. Acest sistem de difuzare a presei permite unui patron
de ziar din România să se informeze peste maximum două
săptămâni privxind situaţia vânzărilor. În Republica Moldova,
însă, acest lucru durează mai bine de o lună.

Foto: CIJ

Sistemul de difuzare a presei în R.Moldova mai numără

şi câteva firme care se ocupă doar cu perfectarea abonamentelor, tot în raza capitalei. Acestea sunt SRL „Ediţii periodice”,
SRL „Business-Elita”, SRL „Pro Interpress”, SRL „PressinformCurier”, Î.I. „Deleu-Delev” şi SRL „Vector V-N”. Dar cantitatea
de ziare care trece prin mâinile acestor firme nu este atât de
semnificativă. O altă categorie de difuzori, dacă pot fi numiţi
astfel, o reprezintă câteva firme care comandă ziare pentru a
le comercializa la standurile proprii, instalate în diferite centre comerciale din Chişinău. Una dintre acestea este „Inttal”,
dar, iarăşi, e vorba de maximum câteva sute de exemplare pe
lună.

Seminarul “Managementul publicaţiilor periodice”, ţinut de Cosmin Gabriel Păcuraru,
producător al emisiunilor economice de la Radio MIX Bucureşti, şi de Rodica Deleu,
director de vânzări al săptămânalului „Spros i predlojenie” („SP”) din or. Bălţi (iunie 2006)
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Presa scrisă

Petru MACOVEI,
director executiv API

“Argumente”

pentru managerii ziarelor
Se ştie bine că independenţa editorială a unui
ziar este condiţionată, în egală măsură, atât de
factori politici, cât şi de factorii economici. Or,
numai în condiţiile unei stabilităţi economice şi ale
unui management eficient, o publicaţie periodică
poate rezista presiunilor politice şi administrative
exercitate de structurile interesate să manipuleze
opinia publică.
În condiţiile actuale ale Republicii Moldova, foarte
puţine redacţii au reuşit să-şi organizeze activitatea în
aşa fel, încât să-şi asigure suficiente resurse financiare şi
să nu depindă de finanţări din exterior: fie de la bugetul
public, fie de la partidele politice, grupurile economice
interesate sau din partea donatorilor interni şi externi.
Trecând peste caracterul descurajator al legislaţiei moldoveneşti în ce priveşte editarea ziarelor ca afacere, trebuie să recunoaştem că, din păcate, presa moldovenească
duce lipsă de manageri calificaţi, capabili să „pună pe
roate” o asemenea afacere. La noi, deseori sunt directori
de ziar (adică, manageri) jurnalişti de vocaţie, poeţi foarte buni, prozatori la fel de talentaţi care, însă, nu cunosc
şi nu înţeleg mecanismele de funcţionare a pieţei. Ei nu
văd rostul business-planurilor, nu recunosc rezultatele
cercetărilor de marketing (mai ales, dacă aceste sondaje
îi defavorizează), se încăpăţânează să menţină designul
demodat şi conţinutul editorial plictisitor (noi ştim mai
bine de ce fel de ziar au nevoie cititorii!).
În încercarea de a schimba cât de puţin această stare
de lucruri care frânează dezvoltarea ziarelor ca afacere,
Asociaţia Presei Independente (API) cu susţinerea financiară a organizaţiei olandeze Press Now, desfăşoară un
program de asistenţă specializată pentru 6 ziare locale şi
regionale membre API. Ziarele beneficiare au fost selectate împreună cu finanţatorul programului, în funcţie de
potenţialul managerial, dinamica dezvoltării, motivarea
fiecărui ziar în parte de a se implica în activităţi de consolidare a viabilităţii. În final, au fost selectate publicaţiile:
„SP” (Bălţi), „Observatorul de Nord” (Soroca), „Unghiul”
(Ungheni), „Cuvântul” (Rezina), „Cuvântul Liber” (Leova)
şi „Business info” (Cimişlia). Activităţile programului sunt
concentrate pe câteva direcţii de bază: planificarea afacerii (elaborarea de business-planuri); activităţi de marketing şi studii de piaţă; îmbunătăţirea calităţii şi a ţinutei

grafice; promovarea publicaţiei; consolidarea capacităţilor
profesionale ale angajaţilor. La toate etapele, este asigurată
asistenţa conjugată a unor experţi în domeniile respective. Astfel, în elaborarea planurilor de afaceri, managerii
ziarelor au fost consultaţi de specialiştii Centrului MoldoAmerican de Iniţiativă Privată (MACIP); o amplă cercetare de marketing a pieţei de distribuţie a ziarelor beneficiare a fost efectuată de filiala din Moldova a companiei TNS
Ukraine; consultanţa profesionistă privind modernizarea
designului a fost acordată de expertul internaţional Koen
Guerts, proprietarul unei companii olandeze de design,
cu experienţă de participare în programe similare în mai
multe ţări ale lumii.
Experţii MACIP care au elaborat planurile de afaceri,
au stabilit punctele forte şi punctele slabe ale fiecărui ziar,
elaborând câte un set de sugestii care ar putea contribui la
dezvoltarea afacerii. În linii mari, sugestiile vizează promovarea avantajelor faţă de concurenţi, diversificarea tematicii
ziarului, promovarea intensă a numelui ziarului în rândul
cititorilor şi a clienţilor de publicitate, „reorientarea” spre
cititorii mai tineri, elaborarea şi promovarea propriilor
oferte publicitare, orientarea spre versiunea electronică a
ziarului etc.
Rezultatele cercetării de marketing a pieţei în zonele de
distribuţie a ziarelor beneficiare au confirmat poziţionarea
stabilă a ziarelor locale independente faţă de concurenţii
locali şi naţionali de pe piaţa media, oferindu-le în acelaşi
timp directorilor de ziar date suplimentare care le vor fi utile
în planificarea activităţilor ulterioare. Studiul a fost efectuat
în perioada noiembrie-decembrie 2005, prin intervievarea
telefonică în baza metodologiei CATI care se caracterizează
prin precizie înaltă, lipsa completă a falsificărilor şi o viteză
sporită de obţinere a datelor. În cadrul fiecărui sondaj, au
fost chestionaţi câte 500 de respondenţi din regiunea corespunzătoare ariei de distribuţie a ziarului, acest eşantion reprezentând o copie în miniatură a comunităţilor respective.
În cazul ziarului „Observatorul de Nord”, spre exemplu, au
fost chestionate 266 de persoane de ambele sexe, cu vârsta
cuprinsă între 16 şi 65 de ani din oraşul Soroca, 137 din
oraşul Drochia şi 97 din oraşul Floreşti. Studiul a arătat că
poziţia acestui ziar pe piaţa media este una foarte bună, atât
în comparaţie cu ziarele naţionale, cât şi cu cele regionale.
47,1% din populaţia regiunii măcar o dată în ultima jumătate de an au citit sau au răsfoit acest ziar; 21,4% îl citesc cu
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regularitate. Auditoriul mediu al unui număr constituie circa
11.880 cititori. Altfel spus, „Observatorul de Nord” are cititori mulţi şi fideli. Apropo, fidelitatea cititorilor acestui ziar
în regiunea de distribuţie este cea mai înaltă în comparaţie
cu toate celelalte ziare naţionale sau locale. Acum, redacţia
are date exhaustive privind sexul, vârsta, statutul social şi
cel financiar, încadrarea în muncă, intenţiile de a procura
un produs sau altul în timpul apropiat, alte informaţii despre cititorii săi. În „mâinile” unui manager priceput, aceste
informaţii se pot „transforma” în argumente grele în timpul
negocierilor cu potenţialii furnizori de publicitate. Apropo,
studiul arată că un modul publicitar apărut într-un singur
număr al ziarului de la Soroca va fi văzut de 21,4% din populaţia regiunii, plasarea modulului de două ori sporeşte
numărul până la 27,8%.
Bazându-se pe răspunsurile persoanelor chestionate, cercetarea de marketing a oferit şi unele sugestii privind conţi-

nutul tematic al fiecărui ziar pentru a atrage noi cititori. În
cazul „Observatorului de Nord”, spre exemplu, s-a recomandat inaugurarea unei rubrici sportive, majorarea „dozelor”
de integrame, cronică mondenă şi top muzical; ziarului „Business info” i s-a sugerat să scrie mai mult despre sănătate şi
despre situaţia infracţională etc.
În ianuarie-februarie 2006, ziarele beneficiare ale programului desfăşurat de API au realizat, în premieră, propriile
sondaje la tema preferinţelor tematice ale cititorilor (de astă
dată, preponderent din zona rurală). Rezultatele sondajelor
le vor permite redactorilor să adapteze conţinutul editorial
al ziarului la cerinţele cititorilor. La fel, şi consultanţa privind
modernizarea designului care a început cu vizita şi seminarul ţinut de expertul din Olanda şi continuă cu asistenţa
oferită celor 6 ziare locale de către câţiva media-designeri
profesionişti din capitală.
Programul va continua până la finele anului curent.

Structura de vârstă a auditoriului ziarului “Observatorul de Nord” (% din totalul de jumătate de an)
2 6 ,4 %
2 3 ,4 %

2 2 ,3 %
1 8 ,3 %

9,6%

1 6 -2 4 ani

2 5 -3 4 ani

3 5 -4 4 ani

4 5 -5 4 ani

5 5 -6 5 ani

Întrebare: Cât de des în ultima jumătate de an obişnuiţi să citiţi „Observatorul de Nord” (% din totalul auditoriului)?
3 6 ,4

Cititori activi

Cititori pasivi

2 2 ,3

1 6 ,2
1 1 ,5

1 1 ,1

2 ,4

Fi ecar e număr

Ci r ca 3 numer e
di n 4

Ci r ca o jumătate
de numer e

Ci r ca 1 număr di n
4

Mai r ar de 1
număr di n 4

N/A
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Dumitru LAZUR

Privatizarea ziarelor guvernamentale:
schimbări de formă, nu de conţinut

În mai-iunie 2005, Guvernul a renunţat la calitatea
de fondator al ziarelor „Moldova Suverană” şi
„Nezavisimaia Moldova”, potrivit premierului
Vasile Tarlev, decizia fiind „un rezultat al
consensului politic”. (La 4 aprilie 2005, deputaţii
creştini-democraţi au votat pentru realegerea lui
Vladimir Voronin în funcţia de preşedinte al RM,
fiind asiguraţi de şeful statului că vor fi realizate 10
propuneri, printre care şi „încetarea editării ziarelor
guvernamentale „Moldova Suverană” şi „Nezavisimaia
Moldova”.)
Pe hârtie, lichidarea întreprinderilor de stat “Moldova
Suverană” şi „Nezavisimaia Moldova” este motivată în felul
următor: „îndeplinirea obligaţiilor statului de prevenire şi limitare a activităţii monopoliste în domeniul mijloacelor de
informare în masă de stat”.
După publicarea hotărârilor respective de Guvern în
„Monitorul Oficial”, subtitlul „Fondator: Guvernul Republicii
Moldova” de pe primele pagini ale publicaţiilor deetatizate a
fost înlocuit cu „Cotidian naţional independent”.
Cu toate acestea, politica editorială a ziarelor independente „Moldova Suverană” şi „Nezavisimaia Moldova” nu a
suferit vreo schimbare majoră, ambele axându-se în continuare pe reflectarea activităţii conducerii Republicii Moldova, a preşedintelui Vladimir Vorornin în primul rând. De
exemplu, în ediţia din 18 mai 2006, exact la un an de la adoptarea hotărârii de lichidare, „Nezavisimaia Moldova” publică
pe prima pagină patru ştiri desfăşurate de la evenimente cu
participarea preşedintelui Voronin. „Şeful statului a discutat
cu ambasadoarea SUA, Heather Hodges...”, „Preşedintele Republicii Moldova, în timpul vizitei sale în Germania, s-a întâlnit cu reprezentanţii Asociaţiei nemţilor basarabeni...”, „V.
Voronin a prezidat şedinţa grupului de lucru guvernamental
privind participarea RM la programul «Provocările Mileniului»” etc. Materialele sunt însoţite de poze în care în primplan apare preşedintele. Ziarul independent mai publică un
decret prezidenţial, o felicitare din partea şefului statului şi
un articol de la o conferinţă de presă a Ministerului Dezvoltării Informaţionale.
În numărul din 1 iunie 2006, exact la un an de la adoptarea hotărârii de lichidare, „Moldova Suverană” îşi informează
cititorii că „autorităţile centrale au participat la sărbătoarea
ultimului sunet”, că „preşedintele Voronin a avut o întâlnire
cu deţinătorii Burselor de merit”, că „şeful statului l-a primit
pe Iuri Zubakov”, că „Karel de Guchgt a avut o întrevedere cu

ministrul moldovean al Reintegrării” etc. În poze: Voronin,
Tarlev, Ţvircun. La toate acestea, se mai adaugă decretul prezidenţial din prima pagină şi mesajul de compasiune adresat
de Voronin omologului său din Indonezia din pagina 3.
Ca şi mai înainte, ziarele „independente” atacă, cu sau
fără motiv, politicienii, persoanele publice incomode partidului de guvernământ. Un exemplu: la 2 februarie a.c., vicepreşedintele Alianţei „Moldova Noastră”, Vitalia Pavlicenco,
a cerut procurorului general să facă publice numele noilor
proprietari ai ziarelor „Moldova Suverană” şi „Nezavisimaia
Moldova”. Şase zile mai târziu, „Moldova Suverană” a publicat
un articol în care o acuză pe Pavlicenco că şi-ar fi însuşit în
mod abuziv trei apartamente în Chişinău. Coincidenţă?

„Administratorul” Batog
De notat că deetatizarea s-a făcut în mod netransparent,
fără a se anunţa o licitaţie pentru vinderea publicaţiilor.
Cine sunt noii proprietari ai ziarelor deetatizate? În căsuţele tehnice ale celor două publicaţii scrie negru pe alb:
„Fondator: Societatea Comercială „Casa editorială „Moldova
Suverană” SRL”. Atât. Din răspunsul Procuraturii Generale la
interpelarea deputatului Vitalia Pavlicenco aflăm că „administrator” al „Casei editoriale „Moldova Suverană” este Sergiu
Batog, producător general al Companiei „Teleradio-Moldova”, care îi are drept „asociaţi” pe Ion Berlinski şi Iuri Tişcenko, actualmente directori ai publicaţiilor ex-guvernamentale.
Cine, de facto, stă în spatele fondatorului putem doar presupune. Potrivit unor surse, cele două cotidiene independente
ar fi editate din banii fiului preşedintelui Republicii Moldova,
Oleg Voronin. Cert însă e faptul că actualul „administrator”
al „Casei editoriale „Moldova Suverană” este şi... producătorul Companiei Publice „Teleradio-Moldova”. Până a fi urcat
în Dealul Schinoasei, Batog era un jurnalist anonim.
Încă un detaliu. La 1 iulie 2005, Întreprinderea de Stat
„Casa Presei”, unde îşi au sediile şi cele două ziare deetatizate, a decis că agenţii economici care închiriază aici oficii vor
intra în edificiu numai în baza permiselor speciale. Excepţie: angajaţii „Moldova Suverană”, „Nezavisimaia Moldova” şi
„Moldpres”.

25 de gazete raionale
Dacă la nivel naţional ziarele guvernamentale au fost deetatizate, cel puţin pe hârtie, atunci în raioane carul nu s-a mişcat din loc. Conform datelor Asociaţiei Presei Independente
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Instrument de propagandă

În aceeaşi rezoluţie privind necesitatea deetatizării
presei publice locale, se spune că „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”. Anume în timpul
scrutinelor tirajele acestor gazete cresc ca pe drojdii, fiind
distribuite de regulă gratuit pe uliţe. În schimb, pe timp
de „pace” tirajul ziarelor editate de consilii abia depăşeşte
1.000 de exemplare săptămânal. Astfel, publicaţiile editate
din bani publici au menirea de a lustrui imaginea partidului de guvernământ, în special în campaniile electorale,
şi de a discredita partidele de opoziţie. Atât. Nici vorbă de
informare obiectivă şi echidistantă a publicului.
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 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, dar nu şi a politicii editoriale?
Multe întrebări, puţine răspunsuri... Exemplul „Moldova
Suverană” şi „Nezavisimaia Moldova” demonstrează o dată
în plus că partidul de guvernământ nu va renunţa uşor la
instrumentele sale de propagandă, găsind soluţii legale, pretins europene de democratizare a mass-media. Schimbări de
formă, nu şi de conţinut.

Foto: CIJ

(API), astăzi, în Republica Moldova, 25 de gazete locale sunt
editate din banii publici. De regulă, fondatorul - Consiliul
raional – dictează şi politica ziarului. Potrivit unei rezoluţii
privind necesitatea deetatizării presei publice locale, semnată
de API şi Centrul Independent de Jurnalism (CIJ) la data de
26 iulie 2005, „ziarele consiliilor raionale, fiind subvenţionate
din bugetele publice locale, se vând la un preţ mai mic decât
cele private; în unele raioane, primăriile, instituţiile de stat,
oficiile poştale au sarcini concrete de abonare a ziarelor editate de consiliile raionale, în timp ce ziarele independente
întâmpină piedici în campanile de abonare; distribuirea publicităţii se face în folosul ziarelor de stat.”
Câteva exemple. La sfârşitul lunii martie a.c., la Sângerei,
Feodosia Furculiţă, pe atunci viceministru al Finanţelor, iar
actualmente director al Departamentului Vamal, l-a „rugat”
pe reporterul ziarului local independent „Ecoul nostru” să
părăsească sala de şedinţe. Motivul – „vizita de lucru are loc
cu uşile închise”. În schimb, ziarul Consiliului raional nu a
fost împiedicat să scrie despre vizita viceministrului. Directorul „Ecoului nostru”, Maria Ţurcanu, afirmă că în ultima
vreme s-au înteţit cazurile când funcţionarii refuză să ofere
informaţii pe motiv că ei au publicaţia lor, adică ziarul Consiliului raional.
În ultimul timp, unii şefi de raioane, în care sunt editate
ziare ale consiliilor, au „inventat” o nouă modalitate de răfuială cu presa liberă. În iarna-primăvara a.c., la solicitarea preşedinţilor raioanelor Floreşti şi Rezina, procuratura a dispus
efectuarea unor controale în redacţiile ziarelor independente
regionale „Observatorul de Nord” şi „Cuvântul”.
Din motive greu de înţeles, apariţia unui ziar independent în raionul Floreşti nu a plăcut preşedintelui Consiliului
raional, Mihai Rusu. Probabil, la urechile preşedintelui comunist a ajuns că jurnaliştii de la „Observatorul” nu cruţă pe
nimeni, fie autorităţi locale, angajaţi ai organelor de drept sau
afacerişti, taxând prompt orice abatere de la lege sau principiile democratice. M. Rusu nu s-a grăbit să salute apariţia
unei publicaţii periodice independente în Floreşti, ci a cerut
Procuraturii Generale şi Camerei Înregistrării de Stat „să verifice legalitatea înregistrării „Observatorului de Nord”, ediţia
de Floreşti.
Mai bine de o lună procurorii de la Floreşti au ţinut în suspans echipa redacţiei, răsfoind cu încetinitorul documentele
de constituire a publicaţiei. În cele din urmă, oamenii legii nu
au depistat ilegalităţi în actele de înregistrare a ziarului.
Aproape acelaşi scenariu a fost pus pe rol şi la Rezina.
Verdictul – „zero încălcări”. Tudor Iaşcenco, directorul ziarului „Cuvântul”, este convins că controalele iniţiate la cererea preşedintelui sunt o încercare de răfuială cu publicaţia sa. „Eşecul pe care l-au suferit i-ar putea întărâta şi mai
mult. Nu exclud că actuala putere ar putea pune la cale noi
scenarii de răfuială cu presa liberă”, afirmă T. Iaşcenco.

Vizita de studiu a jurnaliştiilor moldoveni
în Georgia, proiectul “Crearea unui cadru de relaţii paşnice
în Republica Moldova” (mai, 2006)
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Ion MITITELU,
preşedinte al Asociaţiei Presei Independente, directorul ziarului „Cuvântul liber”

Sprijinul public
pentru presa locală
După mai mult de zece ani de la apariţia primelor
ziare locale independente în R.Moldova, constatăm
că ele au prins rădăcini, devenind o portavoce
a interesului cetăţeanului, informând corect şi
imparţial cititorul.
Prin politica lor editorială, ziarele locale au găsit public şi
printre cititorii din alte zone (raioane) decât cele în care erau
difuzate iniţial. Astfel, ziarul rezinean „Cuvântul” este difuzat
şi citit astăzi nu numai în raionul Rezina, ci şi în raioanele Orhei, Şoldăneşti, Teleneşti şi or. Râbniţa. Ziarul „Cuvântul liber”
din Leova este citit şi în raioanele Hânceşti, Cahul, Cantemir,
Cimişlia. Săptămânalul „Observatorul de Nord” din Soroca a
„intrat” în raionul Floreşti (lucru care nu a plăcut preşedintelui raionului Floreşti, Mihai Rusu, care a cerut Procuraturii
Generale şi Camerei Înregistrării de Stat să verifice legalitatea
înregistrării „Observatorului de Nord”, ediţia de Floreşti. Ceva
mai târziu preşedintele comunist avea să se convingă că ziarul
activează cu acte în regulă), iar „Business-info” din Cimişlia e
citit şi în Hânceşti, Basarabeasca şi Leova.
Interesul cititorului „i-a obligat” pe conducătorii ziarelor
citate să întreprindă acţiuni active de extindere fie prin crearea unor subredacţii în zonele respective, fie prin crearea unei
reţele de corespondenţi locali. Astfel, „Cuvântul liber” şi-a creat
o reţea suplimentară de corespondenţi care acoperă raioanele
Hânceşti, Cahul şi Cantemir, oferind cititorului posibilitatea de
a citi ştiri, informaţii şi corespondenţe din zonele respective.
În afară de problemele generale ale presei din Republica
Moldova - îngrădirea accesului la informaţie - refuzul de a acredita un jurnalist al Asociaţiei Presei Independente în Parlament
şi Guvern, interzicerea în mai multe raioane reprezentanţilor
presei să participe la primele şedinţe organizatorice ale consiliilor raioanelor nou-alese în anul 2003, încercarea de a interzice
accesul presei locale la şedinţele din teren ale Guvernului TarlevI, la deplasările premierului pe teren (cazul PPI „Cuvântul liber”,
„Ecoul nostru”), purtarea ziarelor prin instanţele de judecată de
către funcţionarii publici „cărora li s-a lezat onoarea” (abia la
sfârşitul anului 2005 „Gazeta de Vest” a scăpat de povara unui
proces de judecată intentat de preşedintele raionului Gheorghe
Cibotaru, supărat de un articol critic la adresa sa. Mai mult de
18 luni D. Mititelu, redactor-şef al publicaţiei, a bătut drumurile prin instanţe de judecată, pentru ca în cele din urmă reclamantul să renunţe la acţiune. Ziarului „Cuvântul” din Rezina
i-au fost intentate şase procese de judecată pe care le-a câştigat),
presa locală s-a confruntat, după revenirea la raioane de tip so-

vietic, cu concurenţa neloială a publicaţiilor consiliilor raionale,
fondate şi întreţinute exclusiv din mijloace publice. Aceste ziare
locale sunt de fapt ziare de partid ale majorităţii comuniste din
consiliile raionale şi promovează politica organelor raionale de
partid, deci ziare care fac partizant politic, fac imagine partidului de guvernământ.

Finanţările publice – un imperativ al vremii
Asociaţia Presei Independente a promovat în permanenţă
ideea deetatizării presei locale. În acest scop a fost organizată
recent o masă rotundă la care au fost invitaţi reprezentanţi ai
organizaţiilor media internaţionale, locale, ale parlamentului şi
guvernului (ultimii însă nu au binevoit să ne onoreze cu prezenţa
lor). Pe de altă parte, API consideră că asigurarea finanţării
ziarelor locale cu anumite sume din banii publici ar contribui la
supravieţuirea presei locale independente. Trebuie să recunoaştem
că ziarele locale independente supravieţuiesc graţie entuziasmului
ziariştilor, micilor venituri din publicitate şi încasărilor din
abonări, care nu acoperă cheltuielile de producere.
Finanţările publice (de stat) ale presei locale independente
ar soluţiona două probleme importante ale acesteia – ziarele ar
deveni absolut independente de voinţa patronului-fondator şi
doi – ar servi doar interesului publicului cititor. Şi, nu în ultimul
rând, colectivele redacţionale ar avea posibilitatea să muncească
mai mult asupra ţinutei grafice şi conţinutului tematic al ziarului
în folosul public. De menţionat că o asemenea practică există, de
circa 50 de ani, în astfel de ţări ca Suedia, Norvegia, Danemarca,
Franţa, Germania şi altele. Finanţările publice trebuie să se facă
fără discriminare pentru a asigura diversitatea, pluralismul, şi
nu prin fondarea de către stat a propriilor ziare locale, practică
pe care noi am trăit-o în perioada sovietică.
„Masa rotundă” la care m-am referit mai sus a lansat un
Apel în acest sens către comisia de specialitate a Parlamentului Republicii Moldova, la care apel nu am primit nici un
răspuns. Finanţările publice ale presei independente locale
sunt necesare şi pe motiv că au sporit foarte mult preţurile
la hârtie, cheltuielile tipografice, iar ÎS „Poşta Moldovei” fiind
monopolistă pe piaţa difuzării presei scrise, dictează taxele
pentru distribuirea ziarelor către cititor.
După părerea noastră, presa locală independentă şi-a
câştigat dreptul la viaţă pe piaţa mediatică, iar sloganul acestei prese, devenit slogan al Asociaţiei Presei Independente „Pentru o presă profesionistă, neangajată şi profitabilă” - la
ora actuală o reprezintă întocmai.
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O privire generală asupra
mass-media din Găgăuz-Yeri
În Autonomia Găgăuză, statul deţine controlul
asupra majorităţii mass-media, fie prin
intermediul proprietăţii, fie, indirect, prin
persoanele care editează sau controlează massmedia respective. Teoretic, mass-media „de stat”
ar trebui să pună la dispoziţie atât spaţiu de ziar,
căt şi spaţiu de emisie diverselor opinii publice,
existente în regiune. În realitate însă, lucrul acesta
nu se observă.
Autorităţile de la Comrat deţin compania regională „Teleradio-Găgăuzia” şi trei publicaţii în limba rusă. Publicaţiile
oficiale s-au păstrat în cele trei raioane (Comrat, Ciadâr-Lunga şi Vulcăneşti) şi apar periodic ca organe de presă ale autorităţilor. „Vesti Găgăuzii” este un ziar regional al Comitetului
Executiv şi al Adunării Populare de la Comrat, cu un tiraj de
5000 de exemplare. Ziarul „Vesti Găgăuzii” publică periodic
şi un insert în limba găgăuză.
La Ciadâr-Lunga apare ziarul „Znamea”, iar la Vulcăneşti
- „Panorama”.
„Teleradio-Găgăuzia” este o companie regională de radio
şi TV. Postul difuzează buletine de ştiri, programe analitice şi
de divertisment, precum şi emisiuni sportive. Emisiunile radioului şi televiziunii sunt recepţionate în prezent numai în r.
Comrat şi Ciadâr-Lunga. În prezent, Agenţia „Tica” din Turcia a acordat 350 mii de dolari americani ca ajutor umanitar
Companiei regionale „Teleradio-Găgăuzia” pentru lărgirea
spaţiului de emisie. Potrivit lui Simion Lazarev, preşedintele
Companiei „Teleradio-Găgăuzia”, se planifică instalarea unor
emiţătoare noi, care ar asigura recepţionarea programelor pe
întreg teritoriul autonomiei găgăuze. Emiţătoarele respective
au fost aduse din Turcia. Se instalează piloni de televiziune
de 100 metri la Vulcăneşti.
De asemenea, cu suportul financiar al aceleiaşi agenţii
„Tica” a fost inaugurată filiala din Ciadâr-Lunga a „TeleradioGăgăuzia”. Radioul retransmite, în afara programelor proprii,
un post de radio din Turcia, iar Televiziunea, după difuzarea
programelor proprii, retransmite TRT1 din Turcia.
La Comrat apar şi ziare independente - „Настоящее

Знамя”, „Ачык Гёз”, „Единая Гагаузия”. Acestea depind de
„sacul cu bani” din partea statului turc şi de unii lideri de partide. Publicaţia „Edinaia Găgăuzia” – „Găgăuzia Unită” – este
ziarul mişcării social-politice cu aceeaşi denumire. Apare cu
un tiraj de 4041 exemplare. În afară de activitatea opoziţiei,
ziarul reflectă problemele sociale. Redactorul-şef al ziarului,
Valeri Cherioglo, a declarat că publicaţia se confruntă în permanenţă cu lipsa accesului, aproape total, la informaţie. „De
obicei, nu primim nici un răspuns atunci când solicităm o
anumită informaţie de la autorităţi. Acestea pur şi simplu ne
ignorează”, spune Valeri Cherioglo. Singurul ziar care apără
drepturile omului din regiune se află sub o presiune permanentă din partea autorităţilor, conchide Cherioglo.
Ziarul „Acic Ghioz” („Ochiul al treilea”) are ca subtitlu
precizarea „Ziarul oamenilor fără de partid” şi e condus de
Ivan Topal (redactor-şef). Din cauza dificultăţilor financiare,
nu apare cu regularitate.
În autonomia găgăuză este editată şi revista „Сабаа
Йылдызы” – “Steaua de dimineaţă” (redactor-şef Stepan
Bulgar), finanţată de agenţia “Tica”. Mult spaţiu din publicaţie este ocupat de portretele membrilor Comitetului Executiv şi al Adunării Populare din UTA „Gagauz Yeri”. Revista a
fost concepută ca un sprijin pentru elevii şi studenţii găgăuzi,
publicând, din număr în număr, fotografii vechi (istoria poporului găgăuz în imagini).
La Chişinău este editată publicaţia „Ана сезю” (redactor
Feodor Zanet), care apare cu susţinerea Agenţiei „Tica” şi
este difuzată gratuit în autonomie. Ziarul acordă prioritate
„întâlnirilor la nivel înalt” din autonomie şi diverselor date
calendaristice. Se editează la Chişinău, din care cauză nu reuşeşte să fie în pas cu evenimentele locale şi reflectă insuficient problemele de actualitate din viaţa locală. A fost fondat
ca ziar de stat, dar astăzi are statut de organizaţie obştească.
Singurul ziar de opoziţie în limba găgăuză „Halk Birli”,
care apărea la Comrat într-un tiraj de 1000 de exemplare, nu
mai apare de un an de zile.
Ziariştii din Găgăuzia sunt izolaţi şi se confruntă cu mari
greutăţi în lansarea presei independente, de aceea solicită
susţinerea ziariştilor de la Chişinău şi din alte regiuni.
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Daria ASMOLOVA

Presa transnistreană:

propagandist colectiv şi agitator
La începutul discuţiei noastre despre mass-media
care activează în prezent, în Transnistria, ar
trebui să menţionăm, înainte de toate, că liderul
republicii nerecunoscute, Igor Smirnov, chiar de
la începutul autoproclamării sale în anul 1990, a
înţeles perfect rolul acestora în formarea opiniei
publice loiale regimului său.
Primul ziar, care a chemat populaţia Transnistriei pentru început la greve de proporţii ale întreprinderilor, apoi
la blocarea căii ferate (evenimente de la sfârşitul anilor ’80
– începutul anilor ’90) a fost „Bastuiuşcii Tiraspol”, care la
început era distribuit pe gratis. Ţinând cont de faptul că încrederea populaţiei în cuvântul tipărit, care mai trăia în spiritul „convingerilor” proaspăt dezintegratului stat Uniunea
Sovietică în care cuvântul tipărit al fiecărui ziar - începând
cu „Pravda” şi terminând cu orice ziar raional - era lege,
toate materialele ziarului „BT” erau percepute ca adevărate
de către o mare parte dintre locuitorii Transnistriei, în special în oraşele mari - Tiraspol, Râbniţa şi Bender. Aceeaşi
poziţie a fost luată şi de ziarul din Tiraspol „Tiraspolskaia
Pravda”. În timp ce la Dubăsari, de exemplu, colectivul ziarului raional „Znamea Pobedî” s-a dezmembrat în două
părţi antagoniste – şi în luna august a anului 1990 a fost
creat un ziar protransnistrean „Zarea Pridnestrovia”, dar
până la începutul acţiunilor militare de proporţii, ziarul
„Znamea Pobedî” a continuat să apară (în primăvara anului
1992, redacţia a fost devastată de susţinătorii «rmn»). În
timp ce în oraşele menţionate mai sus majoritatea populaţiei a luat partea republicii autoproclamate - în raionul Dubăsari raportul de forţe - susţinători şi oponenţi ai Moldovei unice reprezenta aproximativ 50% la 50%. Ambele ziare
prezentau cititorilor lor două păreri diametral opuse despre
evenimentele care aveau loc în acel moment (şi nici un ziar
moldovenesc nu era distribuit în perioada respectivă ca, de
altfel, nici în prezent) şi, ca rezultat, o parte semnificativă a
locuitorilor raionului s-a ridicat în apărarea integrităţii teritoriului Moldovei, în special locuitorii din suburbia Corjova, mulţi dintre aceştia luptând în structurile armate ale
RM. De asemenea, centrul de radio al oraşului Dubăsari a
fost devastat foarte rapid şi emisiunile prosecesioniste au
început să fie transmise nu numai în regiune, ci şi în Rusia
şi Ucraina.
Prin această introducere dorim să subliniem că administraţia Transnistriei a aplicat de la bun început expresia
de neuitat a tovarăşului Lenin, care afirma că ziarul nu

este numai un propagandist şi agitator colectiv, ci şi un
organizator. Administraţia autoproclamatei rmn, în frunte
cu I. N. Smirnov, a reuşit să scindeze poporul unei republici în două aruncându-l de o parte şi de alta a baricadelor.
În afară de aceasta, au murit mii de oameni care au luat
arma în mâini pentru a-şi apăra convingerile politice, dar
şi multă populaţie paşnică. În timp ce din partea Moldovei aproape că nu s-a observat promovarea unor activităţi
de agitaţie în stânga Nistrului. După cum s-a menţionat
mai sus, ziarele RM nu erau distribuite în această regiune,
iar emisiunea de jumătate de oră „Mesager” în limba rusă,
precum şi numărul mic de emisiuni radiofonice, care făceau propagandă poziţiei conducerii Moldovei, nu au fost
suficiente pentru formarea unei opoziţii contra regimului
administrativ al lui I. Smirnov. Ea a apărut, s-a dezvoltat şi
s-a consolidat mai târziu.
Şi după terminarea războiului, după introducerea forţelor pacificatoare din Rusia, legendarul comandant al Armatei a 14-a a Rusiei, generalul Alexandr Lebedi, a soluţionat
rapid situaţia ce se formase în Transnistria. El a fost primul
care a afirmat deschis că, de fapt, nu totul este minunat „în
statul transnistrean”, criticând corupţia nemaiauzită din
acele locuri, reglarea de conturi cu cei care nu sunt de acord
cu „linia generală” a conducerii rmn şi multe alte fenomene
negative. Şi atunci, ca prim ziar de opoziţie, s-a manifestat
organul de presă al Armatei a 14-a cu denumirea de „Soldat
Otecestva”, publicaţie ce şi-a încheiat existenţa odată cu plecarea comandantului Armatei a 14-a din Transnistria.
În schimb, mass-media Tiraspolului oficial, care se aflau
sub tutela lui I. N. Smirnov, de la bun început s-au bucurat
şi au continuat să se bucure de susţinerea sa prin toate mijloacele. Pentru aceasta – la început, pentru închirierea spaţiilor în hoteluri, iar mai târziu pentru cumpărarea vilelor,
achiziţionarea echipamentului şi calculatoarelor de ultimă
oră (numai salariile jurnaliştilor transnistreni de rând nu
„ajung” nici până la 100 dolari), pentru automobilele personale ale redactorilor-şefi se cheltuiesc sume enorme. În prezent, în Transnistria sunt, în total, în jur de 40 de publicaţii.
În fiecare oraş se editează ziare, ale căror fondatori sunt
reprezentaţi de administraţia de stat (capii acesteia sunt
numiţi de Smirnov), şi desigur materialele lor nu diferă de
opinia conducerii transnistrene.
Rolul de lider îl are cotidianul „Pridnestrovie”, ai cărui
fondatori sunt preşedintele şi consiliul suprem. Acest ziar ne
aminteşte cel mai mult de un ziar orăşenesc de pe timpurile
fostei URSS – cu singura diferenţă că în ziarele sovietice de
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partid se permitea critica, bineînţeles, cu aprobarea „de sus”,
mai mult decât atât, exista o rubrică foarte eficientă – „Ziarul a pus problema – ce s-a întreprins?”. După un astfel de
articol, „eroul” sau „eroii” se alegeau cel puţin cu o mustrare
pe linie de partid. Actuala „Pridnestrovie” nu practică niciun fel de critică. Iar în legătură cu recentele complicaţii
din procesul de tratative dintre Chişinău şi Tiraspol, o parte
bună a materialelor publicate în decursul ultimului an este
dedicată, fireşte, denigrării Moldovei – doar că „Pridnestrovie” mai are mult până la săptămânalul „Novîy Dnestrovski
Kurier”, care se presupune că este tutelat de cel mai temut
minister din Transnistria, ministerul securităţii de stat. Expresiile care sunt utilizate de acesta la adresa RM, precum
şi la adresa conducerii sale şi a unui şir de persoane nu
pot fi reproduse în scris – este suficient să menţionăm că
ruşii din Moldova sunt numiţi „rataţi” (un echivalent blând
pentru argoticul „opuşcennîy” - n.r.) de „Novîy Dnestrovski
Kurier”.
Din moment ce în Transnistria există în mod oficial trei
limbi de stat, fondatori ai ziarelor în limba moldovenească
cu utilizarea caracterelor chirilice şi în limba ucraineană
– „Adevărul Nistrean” şi „Gomini” - de asemenea, sunt
preşedintele şi sovietul suprem. Săptămânalele respective se
deosebesc doar într-o mică măsură de „Pridnestrovie”.
Dar am dori să vorbim în mod special despre ziarul
„Profsoiuznîe vesti” care, de asemenea, în mod oficial se află
sub patronajul puterii transnistrene. În pofida titlului plicticos, doar această publicaţie realizează investigaţii jurnalistice profesioniste dedicate celor mai actuale subiecte, cum
ar fi scandalul de proporţii în jurul vânzării Centralei de la
Cuciurgan şi, ulterior, fuga din Transnistria a ministrului
justiţiei Victor Balala, situaţia deplorabilă a sistemului sănătăţii, preţurile în continuă creştere la orice produs, compararea salariilor şi pensiilor cu nivelul de viaţă al populaţiei
şi multe altele. Chiar şi printre rânduri, după cum se spune,
un cititor atent poate afla multe lucruri. Redactorul-şef al
acestei publicaţii este Ludmila Coval, absolventă a Universităţii de Stat, Facultatea de Jurnalism.
Primul ziar independent a devenit „Novaia Gazeta” de
la Bender care, în acest an, aniversează opt ani de existenţă. Fondatorii şi redactorii săi – Grigori Volovoi şi Andrei
Safonov – persoane cunoscute în afara hotarelor Transnistriei, şi chiar istoria creării ziarului „NG” şi multiplele
încercări ale angajaţilor ministerului securităţii de stat de
a-l închide (de câte ori a fost sechestrat în drum de la tipografie întregul tiraj editat!) merită un articol aparte. Pe
lângă ziar mai activează şi un birou de experţi „Ghipoteza”,
ai cărui autori, comentând situaţia politică legată de soluţionarea conflictului din Transnistria, oferă pronosticurile
lor privind evenimentele apropiate. De cele mai multe ori
ele se împlinesc. În plus, Volovoi şi Safonov au mers mai
departe, creând Fondul „Centrul pentru Protecţia Drep-
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turilor Omului”. De la începutul activităţii sale, începând
cu 11 septembrie 2001, această organizaţie a realizat trei
proiecte. Ele şi-au propus monitorizarea situaţiei privind
drepturile omului în Transnistria, acordarea asistenţei gratuite populaţiei, realizarea unei serii de seminare despre
drepturile omului pentru pedagogii, studenţii şi elevii din
Transnistria. Fondul cooperează cu unele organizaţii internaţionale, OSCE, ambasadele Rusiei, Ucrainei, SUA şi ale altor ţări, iar datele monitorizării de către Fond sunt utilizate
de multe organizaţii internaţionale şi experţi în activitatea
lor. Începând cu luna august 2005, la Dubăsari, a fost deschisă o filială a centrului, iar din ianuarie curent, există o
filială şi la Râbniţa.
Săptămânalul „Celovek i ego prava” în frunte cu Alexandr
Radcenko, de asemenea se ocupă de publicarea materialelor care descriu în mod obiectiv realitatea la zi din Transnistria şi situaţia privind procesul de negocieri. Ca exemplu al
spiritului articolelor publicate putem oferi un citat dintr-un
material intitulat „Ridică-te, cel ce eşti blestemat!”: „La noi
toată puterea este monopolizată nu de un partid oarecare,
ci de o persoană şi de anturajul acesteia – scrie Victor Labinţev din Tiraspol. – Toate viciile unei puteri incontrolabile
deţinută de o singură persoană şi-au găsit la noi cele mai
pregnante manifestări. Timp de mulţi ani puterea deţinută
de o singură persoană s-a înconjurat de un personal numeros de deservire: structuri de forţă, mijloace de informare
în masă docile, resurse administrative, „organizaţii obşteşti”
marionete. Particularitatea lor constă în faptul că nu au nici
o particularitate. Toţi susţin cu înflăcărare, unanim şi deseori
cu aceleaşi cuvinte, politica şi acţiunile preşedintelui nostru.
El abia reuşeşte să pronunţe ceva că adulatorii săi dau deja
energic din cap şi strigă: „Aveţi dreptateeee!” Toţi îi critică şi
îi calomniază cu vehemenţă pe cei pe care preşedintele nu-i
agreează. Iar filozofii de la curte ne conving că aceasta este
singura situaţie posibilă în condiţiile noastre. Altminteri, chipurile, nu vom rezista, va muri Republica. Dacă însă cineva
va îndrăzni să-şi exprime gândurile, va fi supus oprobriului
public şi chiar va fi izgonit de pe pământul binecuvântat al
Transnistriei...
Este adevărat că, nu o singură dată, colaboratorii acestor publicaţii de opoziţie au fost atacaţi bestial de către
indivizi „necunoscuţi” – lui Andrei Safonov şi colegului
său de la săptămânalul „Celovek i ego prava” le-au fost incendiate uşile de la apartamente, mai mult ca atât, ca prin
minune a scăpat nepoţica lui Nicolai Onufrievici care în
acea zi se afla în apartamentul bunicului, iar în scara din
faţa apartamentelor lor a fost aruncat acid concentrat. De
asemenea, nişte „necunoscuţi” au dat o raită în clădirea redacţiei săptămânalului de unde au furat tot echipamentul
şi calculatoarele. Acţiunea realizată în vara anului trecut
de către organizaţia de tineret „Prorîv”, patronată de colaboratorul ministerului securităţii de stat, Dmitri Soin, care
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Şedinţa reţelei jurnaliştilor care scriu la tema diversităţii, proiectul
“Consolidarea relaţiilor de colaborare dintre jurnaliştii din toate regiunile Republicii Moldova” (septembrie, 2005)
este anunţat în urmărire internaţională din cauza unei serii de crime comise (despre ce „căutare” poate fi vorba, din
moment ce adresa lui din „rmn” îi este cunoscută aproape
oricui), a purtat un caracter inuman. Adepţii organizaţiei
„Prorîv” au purtat jumătate de zi prin Tiraspol un sicriu
pe care scria „Radcenko” şi la urmă l-au aruncat sub geamurile reşedinţei lui Smirnov. „Prorîv”, care este deja bine
cunoscut pentru acţiunile sale deschise de huliganism,
cum ar fi atacul asupra reprezentanţei misiunii OSCE la
Tiraspol (atunci ministrul afacerilor externe, Baleri Liţkai,
a reproşat tinerilor că nu au acţionat cu fermitate: mare
treabă – au rupt steagul, ar fi trebuit să ia misiunea cu asalt
atunci când se afla acolo William Hill), recenta ardere a
steagului misiunii, iar ceva mai înainte au făcut o momâie
ce-l reprezenta pe William Hill etc., deci, acest „Prorîv”
mai editează şi un săptămânal care conţine o sumedenie
de poze de-ale lui Soin şi articole pline de venin la adresa
Moldovei. În ultima sa ediţie, „Prorîv” a publicat cerinţele

sale faţă de misiunea OSCE printre care şi „susţinerea de
către misiune a tuturor mişcărilor din Moldova orientate
spre dezintegrarea regimului totalitar comuno-fascist al
lui Vladimir Voronin, asocierea la procesul de recunoaştere internaţională a rmn”. Unul din laitmotivele acestei
publicaţii - ca şi al ziarului menţionat mai sus, „Novîy
Dnestrovski Kurier”, condus de Serghei Ilcenko, fostul tovarăş al lui Vladimir Voronin şi ex-angajatul ziarului „Nezavisimaia Moldova”, stabilit acum la Tiraspol - este o idee
picurată mereu în capul cititorului - că Moldova ar pregăti
un nou conflict armat pe Nistru.
***
Este imposibil să elucidăm într-un singur articol activitatea tuturor mijloacelor de informare în masă din Transnistria. Prin urmare, discuţia pe această temă poate fi continuată.
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Fotojurnalism
Nicolae POJOGA

Criza fotojurnalismului
sau miturile dispariţiei
În memoria regretatului Petru Cazacu, fotojurnalistul cu care am discutat în mai multe rânduri acest subiect delicat

Introducere
Odată cu apariţia şi dezvoltarea televiziunii, s-au făcut auzite (numaidecât!) voci care preziceau dispariţia în cel mult
douăzeci de ani a teatrului. Ceva mai devreme, „dispărea” pictura făcând loc fotografiei, mai încoace fişierele de calculator
şi Internetul au pretins că vor substitui cartea şi presa tipărită,
creaturile (în sensul frumos al cuvântului, desigur) digitale dislocă, cică, întreaga gamă de scule ce au servit omenirea de
când lumea. Etc. Fireşte, nu s-a întâmplat nimic din toate acestea. Uneori (vezi aventura Cărţii şi cea a Teatrului, să zicem),
lucrurile au mers până la ruşinarea falşilor prezicători…
Vom încerca în cele ce urmează să „demitizăm” unul din
miturile mediatice, exploatate de la o vreme, cu o deosebită
înverşunare: moartea fotojurnalismului. Ar fi bine să ne
dumerim din capul locului cine şi de ce „moare”, la o adică.
Este cumva vorba de Reuters, EPA sau AP? Ori nu mai sunt
gustaţi marii maeştri ai trecutului imediat1 împreună cu
monştrii (de asemenea, în sensul cel mai frumos posibil al
cuvântului!) zilelor noastre2. Nu, de o mie de ori - nu!
Lumea are încă nevoie de fotografii bune. Ochiul şi inima
le caută cu înfrigurare pe paginile ziarelor şi revistelor. Nici o
infinitezimală zvâcnire a talentului, nici o oricât de mică şovăire a fotojurnalistului nu poate rămâne neobservată de către
cititor. Tremură uşor ziarul desfăcut, cu pagina unu în faţă.
Cuvintele din titluri nasc vagi imagini, imaginile din fotografii
generează cuvinte ce cântă şi vibrează ca nişte strune de argint.
Le parcurgem cu înfrigurare pe toate câte sunt: bune sau rele,
adevărate sau mincinoase. Aşa arată oare moartea fotojurnalismului? Nu, desigur! Mort şi putred3 e altcineva…

Parada celor vii
Potrivit definiţiei din manual, fotojurnalismul întruneşte
cel puţin trei tipuri de fotografii de presă şi anume: ştirile,
reportajul şi documentarul. Consumatorul de ziare de la noi
nu este încă deprins cu această diversitate provenită din traiul ăla bun. Cititorul nostru drag scoate banul din buzunar
1. Aici aş ﬁ putut aduce nume ca Don McCullin, Robert Capa, Eudgen Smith sau CartierBresson. Sau Rodtchenko, sau George Rodger… Nimic însă mai riscant şi iresponsabil
decât această aventură culturologică pe nume Lista-celor-mai-buni. Relevante în acest sens
listele-pomelnice din publicistica noastră patriotică… Dar să revenim sus, la subiect!
2. De zeci de ori mai riscantă alcătuirea unei liste pentru cei-mai-buni actuali şi în viaţă,
bine-mersi … Menţionezi pe Salgado şi scapi din vedere pe Kudelka, te dai adeptul lui
Nauchtwey şi regreţi faptul că ai trecut peste (risc să devin snob!) Alexandra Boulat, o

şi cumpără ziarul în care (fără excepţie!) sunt publicate doar
următoarele tipuri de fotografii:
La rubrica ştiri găsim imagini vechi (anonime, depăşite,
mutilate, furate-de-pe-undeva).
Reportajul cuprinde preşedintele sau şeful de partid
(faţă-n faţă cu alegătorii, agricultorii şi celălalt popor; imagini
săţioase, propagandistice şi postsovietice).
Şi, în sfârşit, documentarul cu fotografii pur şi simplu.
Imagini care sugerează ceva. Uneori – Marea Adunare Naţională. De cele mai dese ori însă, documentarul nostru conţine
imagini înscenate („pozate”), manipulate sau smulse din context. Deşi, din prima, vitrina chioşcului de ziare sugerează parcă nerv şi diversitate, privite din scurt imaginile reprezintă pur
şi simplu nişte umbre. Cele din reviste, mai puţin umbre, sunt
pur şi simplu deocheate. Privire de ansamblu, ce mai! Încercaţi
să discutaţi despre fotografia noastră de presă cu numeroşii
experţi în materie de media care ne vizitează. Se vor arăta cel
puţin nedumeriţi. Dacă textul mai rămâne enigmatic şi uşor
promiţător pentru străinii care nu cunosc româna şi rusa,
atunci imaginile nu mai lasă loc speranţelor.
„Am călătorit foarte mult, am citit şi răsfoit mii de titluri
de prin toată lumea, dar fotografii atât de slabe ca cele din
presa Republicii Moldova nu am mai întâlnit nicăieri”, spune
americanul Allan F.
„Nu pricep absolut nimic, spune fotojurnalistul Victor S.
din Venezuela. Am încercat să dau de fotografi locali, comunitate fotojurnalistică, competiţie, la urma urmei. În loc de
toate astea, am avut revelaţia Coreii de Nord combinată cu
cea de dată mai recentă, a Tiraspolului”, a mai spus Victor,
scăpat cu greu din îmbrăţişarea unui fotograf local, foarte sus
şi bine plasat, dar care a dorit să-i vândă (la un preţ piperat,
de altfel) poze cu fructe şi legume, cu fete în ii şi catrinţe, cu
meri şi peri înfloriţi… A scăpat ieftin omul nostru, evadând
la ţară, printre oameni cu haine simple!
Yoray L. din Israel, dorind să facă o mică afacere, a propus
unui ziar de la noi, autodeclarat „cel mai influent”, un reportaj
inedit din Transnistria. Drăguţul de el dorise să-şi acopere nişte
cheltuieli neprevăzute… În redacţie i s-a spus că banii în sumă de
franţuzoaică de milioane, care ne-a şi vizitat prin 1991. Acum, dacă ar exista note de subsol la note de subsol aş mai spune că în cele ce ne priveşte (fotojurnalismul moldovenesc,
adică), o listă cu cei buni poate deveni fatală pentru „al dumneavoastră…”. Aşa că mai
bine mă las!
3. Cuvinte tari în jur! Mai mult: retorică de doi bani în acest articol. „Este - nu este!”
Curat stilul editorialelor semnate de şeful şi de care (de stil) ne-au strepezitără dinţii de-a
binelea.
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Fotojurnalism
55 lei, minus impozitele pe venit vor veni peste o lună şi că dânsul
trebuie să mai depună un contract de prestări servicii, să semneze
un act de primire-predare a lucrării, două cópii de pe buletin sau
paşaport (traduse şi autorizate la notar), un xerox de pe pagina cu
viza de intrare pe teritoriul Republicii Moldova. „Mă rog, hârtiile
reprezintă boala civilizaţiei moderne”, zice cu tristeţe Y., omul de o
rară delicateţe, „dar să mă plătească el cu o bere!?”
O bere bună, încă un rând! – zicem şi noi cei plătiţi prost,
prost de tot, ani la rând, o viaţă. Ce se tot supără şi deranjează ăştia
cu scule scumpe şi onorarii grase! Nu le place berea noastră?...

Altfel spus, trecem la
Soluţii salvatoare
Pentru a salva şi reînvia fotojurnalismul ar trebui să ne
gândim în primul rând la cei care-l profesează - fotojurnaliştii.
Cred ca ei ar trebui salvaţi în primul rând. Plătiţi omeneşte4,
aceştia vor obţine acces la informare, tehnologii moderne şi
instruire. Înscrişi în asociaţii profesionale, fotojurnaliştii vor
obţine un spor de credibilitate şi protecţie socială. Cât despre
primul deziderat – slabă nădejdea să se întâmple cu de la sine
putere! Mai bine zis – niciodată. Niciodată, nici într-o mie de
ani, o presă angajată nu-şi va plăti angajaţii5. Fie de partid, de
stat, „independentă”, „de opinie” sau de opoziţie. Nu mă lasă
sentimentul omului care s-a pomenit deodată într-o ceată de
lingurari ce muncesc cu ziua. Pe mâncare! Puţină şi proastă!
Este adevărat că ne mai pică şi câte o nuntă. Tot mai rar,
ce-i drept. Toţi cei mari, pomeniţi mai sus împreună cu sutele

nepomeniţi de noi au tras banul şi de pe la nunţi şi botezuri.
Câştigul de bază, însă, nu poate să vină de la nunţi. Nu ne
putem lua de piept cu cartelul lor, al fotografilor de ceremonii.
Trebuie să ni-l facem pe al nostru! Cererea de înregistrare a
unei asociaţii de profil a fost deja înaintată la Cameră. Aşteptăm
cereri de aderare. Într-un an, ieşim pe profit propriu. Repet:
lumea are încă nevoie de fotografii bune. Pentru fotojurnalişti
Lumea este un pic mai bine organizată şi ceva mai largă decât
actuala presă periodică de la Chişinău.Rămâne-le lor vizitele
de lucru la ferma de vaci şi restul cailor verzi de pe pereţi! Săşi umple sănătoşi albumurile de familie cu poze imortalizând
depuneri6 de flori, copii fericiţi în suverane braţe, nenumărate
panglici tăiate, infinite virtuţi personale şi onoruri!

Concluzii
Tot răul cu binele sau, zice o vorbă. Într-un anume fel dezastrul în care ne-am pomenit poate deveni solul cel mai fertil
pentru o treabă nemaipomenit de bună. Să privim cu atenţie
în jurul nostru. Nu tu agenţii de specialitate! Niet reporteri
dedicaţi, plătiţi şi instruiţi la standarde mondiale! Loc gol, cum
s-ar zice. Partea proastă (bună pentru unii) vine dinspre accesibilitatea imaginilor via Internet sau aşa-numitele „image catalogues”, resurse care, fiind raportate la o „capitalistă” lipsă de
discernământ, oferă redactorilor „insensibili la durerile breslei
noastre” tot ce le doreşte inima7. La un preţ de nimic. Adevărul
fiind la mijloc, nu ne rămâne decât să ne punem pe muncă şi
să înclinăm balanţa în folosul nostru.

Regele Mihai I şi Regina Mamă Elena însoţiţi
de oﬁciali se îndreaptă spre locul deﬁlării
din actuala Piaţă a Marii Adunări Naţionale.
Chişinău, 30 octombrie 1942. Fotograf
necunoscut.
Imaginea a fost preluată din „Almanahul
Presei Basarabene” pentru anul 1942
(defecţiunea provine de la deschiderea cotorului
cu bold al cărţii) prin amabilitatea Biroului BBC
de la Chişinău.
O imagine de epocă, dar având anumite
repere şi conotaţii cu evenimentele curente, ar
ﬁ putut ilustra cu succes ştiri de actualitate. Ne
referim aici la o posibilitate ratată de ziarele care
au binevoit să ilustreze recenta vizită a fostului
suveran.
4. Atunci când zicem „criza mondială a fotojurnalismului”, avem în vedere nu atât
spectaculoase căderi ale genului, cât proasta remunerare a muncii. Prin 1992, reporterii
străini vorbeau cu groază despre „criză” invocând îngheţarea câştigului zilnic la cota de
„doar $350 pe zi”. Nici atunci, dar nici mai târziu nu am dispus de un suﬁcient vocabular (în engleză, desigur) pentru a-mi exprima în această problemă opinia personală.

5. Sorry pentru generarea de fraze care se doresc celebre.
6. Ce cuvânt!
7. Atenţie mare! A ieşit de sub tipar „Relaţia angajat-angajator în presă: între drept
şi realitate”. Cereţi cu insistenţă un exemplar de la Vlad Bercu (Asociaţia Ziariştilor
Economişti) sau Alexandru Canţiru (Comitetul pentru Libertatea Presei). Merită!
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Curtea Europeană a Drepturilor Omului
versus

violarea libertăţii de exprimare în Moldova
Curtea Europeană a Drepturilor Omului este, indubitabil,
cel mai efectiv instrument judiciar supranaţional existent actualmente în Europa. Mai nou, ea este privită şi ca o ultimă
speranţă pentru cetăţenii Republicii Moldova, care nu au găsit
dreptate prin justiţia moldovenească.
Însă Curtea Europeană este o instanţă „pretenţioasă”, cu competenţă limitată. Ea nu intervine în orice litigiu, asupra căruia
este sesizată, iar dacă totuşi se consideră competentă de a judeca
cu privire la o eventuală încălcare a drepturilor, prin hotărârea
sa se va referi doar la două aspecte: va constata sau nu o violare
a prevederilor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi va
stabili dacă este cazul ca statul vinovat să repare vreun prejudiciu petiţionarului ale cărui drepturi au fost încălcate.
Cum să ajungi la Curtea Europeană?
Circa 90% din cererile care ajung la Curte sunt declarate
inadmisibile la o fază iniţială. Condiţiile de admisibilitate constituie o temă complexă, însă câteva aspecte esenţiale sunt:
- Curtea se va ocupa doar de un caz în care petiţionarul se
plânge de violarea drepturilor prevăzute de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (competenţa materială);
- Petiţionarul se va plânge de violarea drepturilor sale de către
un stat care a ratificat Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului (competenţa teritorială), violare ce s-a produs ulterior ratificării (competenţa rationae temporae);
- Petiţionarul va epuiza căile interne de atac şi va sesiza Curtea în termen de 6 luni din momentul în care a aflat decizia
definitivă şi irevocabilă a instanţelor naţionale (cu privire la
această regulă, Curtea a admis câteva excepţii).
De asemenea, pentru adresarea la Curte este necesară o
asistenţă juridică specializată, lipsa căreia ar putea constitui un
impediment serios în câştigarea procesului.
Curtea nu tolerează derogări de la condiţiile de admisibilitate şi de la respectarea unor formalităţi, ceea ce şi face ca cea
mai mare parte a cererilor să fie scoase de pe rol la o etapă
incipientă.
Ce înseamnă să câştigi la Curtea Europeană?
O cauză declarată admisibilă va fi, în mod ordinar, examinată şi în fond. Dacă părţile nu au încheiat un acord amiabil
sau petiţionarul nu şi-a retras cererea, atunci Curtea, examinând argumentele părţilor, va decide dacă statul reclamat a
violat sau nu Convenţia Europeană. Curtea poate dispune şi
plata unor compensaţii pentru prejudiciile materiale şi morale
suferite, precum şi a costurilor şi cheltuielilor de judecată, argumentate corespunzător. Însă Curtea ar putea să nu dispună
acordarea unor astfel de sume, dacă consideră că însăşi constatarea violării constituie o satisfacţie suficientă pentru compensarea prejudiciului suferit de petiţionar, iar costurile şi cheltuielile de judecată nu au fost necesare şi/sau argumentate.

Ce nu poate face totuşi Curtea? Ea nu poate modifica legislaţia sau practica unui stat şi nu anulează nici o hotărâre sau
alt act oficial intern. Statele sunt suverane şi decid singure dacă
să execute sau nu o hotărâre a Curţii şi în ce măsură. Deseori
statele plătesc sumele pe care le dispune Curtea, fără a face şi
alte eforturi necesare pentru a asigura executarea deplină a hotărârilor acesteia şi respectarea standardelor europene. Totuşi,
Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei va supraveghea
executarea hotărârilor Curţii şi va aplica diverse forme de presiune în privinţa ţărilor care nu le execută.
În mod normal, o hotărâre nu înseamnă doar un câştig individual. Ea trebuie să aducă la modificarea unor legi, la încetarea aplicării unor practici defectuoase, la implementarea
reală a standardelor europene în ţara respectivă. Altfel, statul
va fi din nou şi din nou condamnat pentru acelaşi tip de încălcare, achitând compensaţii la infinit. Deşi, o cauză câştigată
la Curte înseamnă, de regulă, plata unor sume mari din buget
către persoana vătămată, efectul benefic asupra societăţii poate
fi semnificativ.
Hotărâri de condamnare a Republicii Moldova pentru
violarea libertăţii de exprimare
Deşi mecanismul de apărare a drepturilor omului prevăzut
de CEDO a intrat în vigoare pentru R. Moldova în septembrie
1997, prima hotărâre de condamnare a fost pronunţată abia
la sfârşitul anului 2001 (cazul Mitropolia Basarabiei, decizie
din 13.12.2001), iar următoarele abia începând cu anul 2004.
Ulterior, însă, s-a observat o creştere în progresie geometrică,
care începe să ne îngrijoreze sub aspectul capacităţii financiare a statului de a face faţă sancţiunilor impuse. Acest lucru se
explică prin faptul că, din cauza numărului mare de cereri, de
regulă, Curtea ajunge să se pronunţe asupra unui caz abia peste
4-5 ani din momentul în care a fost depusă cererea.
În baza art. 10 al Convenţiei, care consfinţeşte dreptul la
libera exprimare, statul R. Moldova a fost condamnat până în
momentul scrierii acestui articol pe trei cazuri: Amihălăchioaie
(decizie din 20.04.2004), Busuioc (decizie din 21.12.2004) şi
Saviţchi (decizie din 11.10.2005). Relevant este şi cazul PPCD
(decizie din 14.02.2006), R. Moldova fiind condamnată pentru violarea libertăţii de întrunire şi de asociere. Cu siguranţă,
luând în consideraţie câte cereri au fost depuse la Curte, acest
număr va creşte periodic.
Cazul Amihălăchioaie contra Republicii Moldova
Avocatul Gh. Amihălăchioaie (preşedinte al Baroului de
avocaţi), într-un interviu acordat unui ziar, afirmase: „Din cauza
hotărârii Curţii Constituţionale, se va instala o anarhie completă
în profesia de avocat. Veţi vedea ce se va petrece peste un an.
De azi, nu mai este un sistem unic de organizare a profesiei, nici
stat unitar. Noi ne-am obişnuit cu aceasta – este cu mult mai
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uşor să trăieşti în haos. Taxele nu se plătesc, nu există control şi,
prin urmare, nici etică, nici disciplină şi nici responsabilitate. În
lumina celor spuse, se pune întrebarea: Curtea Constituţională
este ea constituţională? În anul 1990, Naţiunile Unite au adoptat
Principiile de bază cu privire la rolul avocaţilor, garantate perfect în dreptul nostru. Peste tot în lume, profesia de avocat este
independentă, pe când în Moldova ea este subordonată puterii
executive, şi anume Ministerului Justiţiei. Aceasta reprezintă o
violare serioasă a principiilor democratice fundamentale. Curtea
Constituţională n-a luat în considerare exemplele specifice ale
jurisprudenţei Curţii de la Strasbourg invocate în observaţiile
prezentate de Uniunea Avocaţilor. Probabil că judecătorii Curţii
Constituţionale nu consideră Curtea Europeană a Drepturilor
Omului o autoritate. Trebuie să înţeleg că ei au obţinut mai multă experienţă în cinci ani decât judecătorii din Strasbourg în cincizeci de ani? Cu certitudine, noi vom informa Consiliul Europei
că Moldova nu respectă jurisprudenţa şi exigenţele formulate de
Curtea Europeană a Drepturilor Omului.”
Preşedintele Curţii Constituţionale l-a informat pe dl Amihălăchioaie că, ţinând cont de cele formulate în ziar, se pune
chestiunea lipsei de considerare faţă de Curte, în sensul articolului 82 pct.1 lit. e) al Codului jurisdicţiei constituţionale şi l-a
invitat să prezinte observaţiile scrise la acest subiect în termen
de zece zile. Dl Amihălăchioaie a confirmat că a avut cu ziaristul A.M. o conversaţie telefonică la subiectul deciziei Curţii
Constituţionale din 15 februarie 2000. Totodată, el a subliniat
că afirmaţiile sale au fost denaturate şi depăşesc contextul lor.
El a adăugat că, dacă A.M. i-ar fi prezentat articolul înainte de
publicare, ar fi verificat riguros felul în care acestea erau prezentate şi deci şi-ar fi asumat toată responsabilitatea.
Totuşi, Curtea Constituţională a pronunţat o decizie definitivă, aplicându-i dlui Amihălăchioaie o amendă administrativă
de 360 lei. Ea a considerat că afirmaţiile avocatului denotă lipsă
de respect faţă de Curtea Constituţională şi decizia acesteia.
Judecând cazul, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a
estimat că restrângerea libertăţii de expresie a reclamantului nu
a constituit „o necesitate socială imperioasă” şi că autorităţile
naţionale n-au furnizat motive „pertinente şi suficiente” pentru
a o justifica. Reclamantul nedepăşind limitele criticii permise
de articolul 10 al Convenţiei, ingerinţa incriminată n-ar putea
trece drept „necesară într-o societate democratică”. Şi a decis
că a avut loc violarea articolului 10 al Convenţiei. În acelaşi
timp, Curtea a estimat că constatarea violării constituie în sine
o satisfacţie echitabilă pentru orice prejudiciu moral eventual
suferit de interesat. De asemenea, nu a dispus recuperarea altor
cheltuieli.
Cazul Busuioc contra Republicii Moldova
Acest caz este unul în mod special complex, în virtutea
multitudinii de personaje considerate „lezate” şi a unor expresii „defăimătoare”.
Articolele publicate de Valeriu Busuioc în săptămânalul „Express” în anul 1998 au evidenţiat problemele privind modul de
gestionare a aeroportului internaţional Chişinău, politicile de
personal ale instituţiei şi profesionalismul conducerii aeroportului. O parte din funcţionarii vizaţi, inclusiv conducerea aeroportului, s-au adresat în instanţele judiciare pentru a-l obliga
pe Valeriu Busuioc să dezmintă opiniile şi faptele exprimate, au
cerut sancţionarea jurnalistului prin compensarea prejudiciilor
ce le-au fost cauzate. Instanţele judiciare din Moldova au satisfă-
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cut în fond pretenţiile funcţionarilor şi au obligat jurnalistul să
achite despăgubiri în sumă totală de 2600 lei.
Spre deosebire de instanţele naţionale, Curtea Europeană
a examinat în mod diferit informaţiile “fapte” şi informaţiile
“judecaţi de valoare”, confirmându-şi jurisprudenţa conform
căreia “judecăţile de valoare” nu pot fi declarate ca fiind “adevărate” sau “neadevărate”, deci jurnalistul nu poate fi obligat
să demonstreze că opinia sa corespunde sau nu corespunde
adevărului.
Cu privire la mai multe pasaje ale articolului dlui Busuioc,
Curtea a subliniat că ea „(74.) consideră că pasajele din articolul respectiv constituie exprimarea unei opinii sau judecăţi de
valoare al căror adevăr, prin definiţie, nu este susceptibil de a fi
dovedit. În timp ce o asemenea opinie poate fi excesivă, în special datorită absenţei unei baze faptice, aceasta nu este poziţia
exprimată în acest caz. Curtea consideră că reclamantul a acţionat cu bună-credinţă şi în conformitate cu etica jurnalistică
şi că s-a dovedit că a existat o bază faptică rezonabilă pentru
opinia exprimată”.
Însă această hotărâre complexă este importantă nu numai
pentru judecători, care e necesar să înveţe în sfârşit cum trebuie
aplicată legea corect, ci şi pentru jurnalişti. Curtea a estimat
într-o serie de episoade ale cazului că jurnalistul a greşit, el nu
a verificat suficient faptele, deşi ar fi putut să o facă, prin urmare
opiniile sale au fost excesive. În cazurile specificate, în lumina
art. 10 CEDO, sancţiunea aplicată de instanţele naţionale a fost
justificată. Pentru că anume aceste aspecte ne par deosebit de
instructive pentru jurnalişti, vom exemplifica modul în care a
judecat Curtea:
„(i) Cu privire la I.V. 67. (…) a declarat că lui I.V. i-a fost
acordat un serviciu la Aeroport numai datorită faptului că el era
rudă cu directorul executiv, şi că o nouă funcţie a fost creată special pentru el (…). 68. Curtea este de opinia că pasajul respectiv
din articol a conţinut declaraţii de fapt, şi nu judecăţi de valoare.
69. Chiar dacă comentariile reclamantului au fost făcute ca parte
a unei dezbateri cu privire la o chestiune de interes public, există
limite ale dreptului la libertatea de exprimare în cazul în care
este vorba de reputaţia unei persoane şi reclamantul a avut obligaţia să acţioneze cu bună-credinţă şi să verifice orice informaţie
înainte de a o publica. 70. Se pare că reclamantul nu a verificat
informaţia înainte de a o publica, lucru pe care dumnealui în
calitate de jurnalist, trebuia să-l facă. Reclamantul însuşi a admis pe parcursul procedurilor contencioase naţionale faptul că
el a publicat informaţii ce nu au corespuns realităţii cu privire la
legăturile de familie dintre primul şi cel de-al şaselea reclamant
(în procesul înaintat la nivel naţional), fără a încerca să convingă instanţele de drept naţionale de faptul că el ar fi încercat să
facă anumite încercări de a verifica informaţia respectivă. 71.
În esenţă, prin publicarea declaraţiilor contestate, reclamantul
l-a acuzat pe I.V. de nepotism şi a făcut cititorii să creadă că el a
fost angajat nu datorită calităţilor personale, dar numai datorită faptului că dumnealui era rudă cu directorul executiv. Acestea au fost alegaţii serioase, ce au afectat imaginea personală şi
reputaţia profesională a domnului I.V. 72. Prin urmare, Curtea
consideră că imixtiunea ar putea fi considerată ca justificată în
sensul articolului 10 al Convenţiei.
(…) (iii) Cu privire la domnul C.V. 76. (…) reclamantul
a declarat faptul că C.V. a fost numit în calitate de manager al
Secţiei Servicii şi Vânzări, deşi dumnealui avea diplomă de medic veterinar. Instanţele de drept naţionale au constatat faptul că
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domnul C.V. a absolvit de fapt o Şcoală de Business (…). 78. Se
pare că reclamantul nu a verificat informaţia înainte de a o publica, acţiune pe care dumnealui în calitate de jurnalist trebuia
să o facă, şi că s-a dovedit faptul că informaţia a fost incorectă şi
poate fi considerată ca fiind ofensatoare, prejudiciind reputaţia
domnului C.V. În esenţă, prin publicarea declaraţiilor imputate,
reclamantul a încercat să convingă cititorii că C.V. era incompetent datorită pregătirii sale profesionale inadecvate, şi anume,
de medic veterinar. În acest context, reclamantul a făcut şi o judecată de valoare bazată pe faptele declarate, prin care a sugerat
faptul că numirea unei persoane total necalificate este elocventă
pentru concluzia că într-un sistem corupt totul este posibil. Curtea notează că reclamantul însuşi a admis pe parcursul procedurilor contencioase naţionale faptul că a publicat o informaţie
incorectă cu privire la pregătirea profesională a domnului C.V.
şi nu a reuşit să convingă instanţele de drept naţionale că a făcut
toate încercările rezonabile de a verifica informaţia înainte de a
o publica. 79. În consecinţă, Curtea conchide că imixtiunea poate fi considerată ca fiind necesară într-o societate democratică”.
Tragem concluzia că un jurnalist nu va putea câştiga un proces
la Strasbourg, dacă nu va efectua o cercetare rezonabilă a faptelor
invocate şi dacă nu va respecta normele etice profesionale.
Revenind la acest caz în toată complexitatea sa, majoritatea
afirmaţiilor dlui Busuioc se bazau totuşi pe fapte confirmate
şi aspectele abordate erau de interes public. În consecinţă, Republica Moldova a fost obligată să achite petiţionarului peste
5600 Euro pentru prejudiciul moral, material şi cheltuielile de
judecată suportate.
Cazul Saviţchi contra Republicii Moldova
La 2 octombrie 1999, ziarul de limbă rusă „Novîy Poreadok”
a publicat un articol cu titlul „Poliţia rutieră – steaua mea” (“ГАИ,
ГАИ - моя звезда”) semnat de către Julieta Saviţchi. Un poliţist,
G.R., s-a considerat defăimat şi a înaintat o acţiune civilă împotriva ziarului şi jurnalistei. Autoarea şi redacţia ziarului au declarat
că articolul se limita la povestirea istoriei unei persoane pe nume
Victor, victimă a unui accident rutier. Victor a depus mărturie în
acest sens. În plus, aceştia au invocat faptul că articolul dat nu putea în nici un caz să dăuneze reputaţiei dlui G.R., deoarece acesta
nu a fost menţionat în articol decât prin diminutivul „Jora”. Însă
instanţele naţionale au decis că ziarul urmează să publice o dezminţire şi să plătească despăgubiri lui G.R. Curtea de Apel a apreciat ca defăimătoare şi necorespunzătoare realităţii următoarele
două pasaje: “ ... acest sergent-major Jora, care l-a tratat asemeni
unei persoane din păturile sociale inferioare, aproape ca pe un
nimeni” şi “el i-a aruncat lui Novac permisul de conducere în faţă,
strigând ca un nebun (Бросил Новаку водительские права в
лицо, крича как помешанный)”.
În hotărârea sa, Curtea Europeană a atenţionat asupra
faptului că sancţionarea unui jurnalist pentru faptul că a contribuit la difuzarea declaraţiilor pe care un terţ le-a oferit în
cadrul unei discuţii (interviu), ar putea afecta grav contribuţia
presei la discutarea problemelor de interes general şi nu trebuie
admisă fără motive deosebit de serioase. Luând în consideraţie
limbajul moderat folosit de către jurnalistă, precum şi faptul că
nu există motive să se creadă că autoarea a acţionat cu rea-credinţă, cu scopul de a-l defăima pe G.R., Curtea estimează că nu
au existat motive deosebit de serioase pentru a o sancţiona.
Curtea consideră, de asemenea, că una din declaraţiile
apreciate ca fiind defăimătoare de către instanţă, nu ar putea
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fi considerată altfel decât ca o judecată de valoare şi că semnificaţia unei alte expresii este ambiguă. (“Cea de a doua declaraţie: “El i-a aruncat lui Victor permisul de conducere în faţă,
strigând ca un nebun” poate avea un sens dublu în limba rusă.
Şi anume, s-ar putea înţelege că permisul de conducere a fost
intenţionat aruncat lui Victor în faţă (ceea ce ar constitui un
fapt) sau că permisul de conducere i-a fost întors într-o manieră nepoliticoasă (ceea ce ar constitui o judecată de valoare)”).
Cu toate acestea, Curtea poate admite că ultima frază este o
relatare de fapte, a cărei veridicitate ar trebui să fie dovedită de
către petiţionară. În această privinţă, Curtea menţionează că
jurnalista a încercat să aducă probe citând un martor, pe Victor. Cu toate acestea, instanţele de judecată interne nu au luat
în consideraţie mărturiile acestuia, considerându-le neadecvate. Prin aceasta instanţa de judecată din Moldova a privat petiţionara de posibilitatea de a aduce probe în favoarea spuselor
sale. Curtea, deci, este de părerea că instanţele de judecată au
atentat la dreptul la libera exprimare a jurnalistei într-un mod
care nu era necesar într-o societate democratică.
În consecinţă, Curtea a concluzionat că prevederile articolului 10 au fost violate şi a alocat petiţionarei 3000 euro drept
prejudiciu material şi daune morale, precum şi 1500 euro drept
costuri de reprezentare.
Cazul PPCD contra Republicii Moldova
Deşi acest caz a fost judecat în baza art. 11, Curtea a subliniat că art. 11 trebuie examinat în lumina art. 10: “Protejarea
opiniilor şi libertatea de a le exprima este unul din obiectivele
libertăţii de întrunire şi asociere, prevăzută de art. 11. Acest
lucru este cu atât mai mult valabil în ce priveşte partidele politice, ţinând cont de rolul esenţial pe care acestea îl joacă în
asigurarea pluralismului şi în funcţionarea corespunzătoare a
democraţiei”.
Cu privire la unul din argumentele aduse de Guvern ca
justificare pentru suspendarea PPCD, şi anume că Imnul Golanilor
(Mai bine haimana, decât trădător / Mai bine huligan, decât dictator
/ Mai bine golan, decât activist / Mai bine mort, decât comunist)
ar fi fost o instigare la violenţă, Curtea s-a pronunţat în felul
următor: “Curtea nu este convinsă că interpretarea unui cântec
studenţesc destul de cumpătat ar putea fi privit ca o chemare la
violenţă publică. Nici Ministerul Justiţiei sau curţile naţionale nau încercat să explice cum ar fi fost acest lucru posibil.”
PPCD nu a cerut repararea vreunui prejudiciu pentru încălcarea drepturilor sale, însă din bugetul de stat urmează a fi
plătite onorariile avocaţilor în sumă de 4000 euro.
Perspective
O evoluţie sănătoasă a lucrurilor după o condamnare a
ţării la nivel european se atestă atunci când la nivel naţional
nu se mai produc încălcări similare celor constatate de Curtea
europeană sau numărul lor descreşte semnificativ. Avem satisfacţia să observăm că şi în Republica Moldova, după primele
condamnări ale ţării la Strasbourg, litigiile cu privire la defăimare se judecă cu mult mai multă grijă. Ba chiar unii vorbesc
de o altă extremă: dacă acum câţiva ani presa pierdea marea
majoritate a dosarelor, acum pe multe le câştigă după o examinare superficială. În opinia mea, este cert că lucrurile se îmbunătăţesc şi că aceste condamnări nu reprezintă doar o lovitură
de imagine şi una financiară pentru ţară, dar şi o şansă pentru
a trăi într-o lume civilizată.
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Petru MUNTEANU,
jurist Centrul de Investigaţii Jurnalistice (CIN)

Corupţia şi secretizarea ilegală a
informaţiilor merg mână în mână
Centrul de Investigaţii Jurnalistice (la acea
vreme acesta activa în cadrul Asociaţiei Presei
Independente) a solicitat de la Centrul pentru
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
(CCCEC), încă în februarie 2004, informaţia privind
mărimea salariilor angajaţilor acestuia. CCCEC nu a
prezentat aceste date pe motiv că „mărimea salariilor
colaboratorilor Centrului este stipulată prin
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova care, prin
decizia organului executiv nu poate fi făcută publică”.
CIN a atacat în judecată, la 21 aprilie 2004, refuzul
CCCEC de a prezenta aceste informaţii.
Nu vom insista asupra probatoriului. Vom preciza doar că
argumentul de bază al CCCEC întru justificarea refuzului de
a prezenta datele solicitate a fost secretul de stat. Noi la rândune am afirmat că, potrivit Legii nr. 982/2000 privind accesul la
informaţie, exercitarea dreptului de acces la informaţie poate fi supus doar restricţiilor reglementate prin lege organică.
Totodată am arătat că reclamatul n-a făcut dovada secretului
de stat potrivit procedurii instituite chiar de legea cu acelaşi
nume. Instanţa de fond, Curtea de Apel Chişinău, a respins
cererea CIN ca neîntemeiată. Am atacat cu recurs hotărârea
primei instanţe. Curtea Supremă de Justiţie a casat, la 1 decembrie 2004, hotărârea Curţii de Apel remiţând cauza spre
rejudecare unui alt complet de judecată. În cadrul rejudecării,
la cererea instanţei, a fost prezentată şi hotărârea de guvern
emisă cu parafa secret. Astfel am aflat că în ea nu se conţine
informaţia nemijlocită privind mărimea salariilor angajaţilor
Centrului, fiind prevăzute doar categoriile de salarizare ale
acestora. De această dată, Curtea de Apel Chişinău pronunţă, la 7 februarie 2005, hotărârea prin care obligă Centrul să
furnizeze informaţia privind mărimea salariilor angajaţilor
CCCEC. Îndelungatul proces, însă, nu a sfârşit aici: CCCEC a
atacat la Curtea Supremă de Justiţie această hotărâre. În cele
din urmă, prin decizia sa din 22 iunie 2005, Curtea Supremă
de Justiţie respinge recursul şi menţine hotărârea primei instanţe. Decizia instanţei supreme este irevocabilă.
Confidenţialitatea salariului
Din cazul prezentat se desprinde o concluzie de bază. Şi
anume: furnizorul de informaţii nu poate îngrădi accesul la
informaţie prin simpla invocare a secretului de stat. Mai trebuie să facă şi dovada acestuia. Iar probaţiunea secretului de
stat, datorită regimului juridic al acestuia, este una complexă
şi riguroasă. De altfel, se pare că cei care îşi motivează refuzul

pe temeiul secretului de stat nici nu realizează aceste exigenţe.
Deducem aceasta şi din argumentaţia Centrului: justificarea
refuzului de a prezenta informaţia a început prin invocarea
secretului de stat şi a sfârşit prin referiri la confidenţialitatea
salariului.
Exerciţiul dreptului la informaţie în Republica Moldova a
reliefat deja câteva categorii de informaţii pe care autorităţile
refuză să le facă cunoscute şi care alcătuiesc un soi de zone gri
ale vieţii publice. Printre acestea se numără politica cadrelor
în raport cu unele funcţii din administraţie şi justiţie, la fel,
salariile unor funcţionari.
Trebuie să evităm extremele. Guvernanţii au tot justificat
corupţia prin lamentări publice privind salariile mici, ca după
ce s-a reuşit majorarea întrucâtva a acestora, să fie declarate
secrete chiar salariile angajaţilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. Refuzul CCCEC de
a prezenta datele privind salariile angajaţilor acestuia, cu regret, nu reprezintă o excepţie. Tocmai de aceea se impun câteva precizări.
Într-adevăr, conform art. 128 alin. (3) din Codul Muncii
salariul este confidenţial. Această normă trebuie însă interpretată în sensul că este confidenţial salariul unei persoane
fizice determinate şi nicidecum salariul unor categorii sau
subcategorii profesionale: ofiţeri de urmărire penală, secretari
de primării, medici (chirurgi, oculişti, terapeuţi…) etc. În caz
contrar, urmând logica CCCEC, ar trebui să concluzionăm
că în Republica Moldova salariile în general sunt un subiect
tabu. Ori legiuitorul Codului Muncii a vrut să protejeze doar
viaţa privată a persoanei identificate (mai exact componenta
materială, financiară a vieţii private) şi nicidecum să lipsească
publicul de un tip de informaţii oficiale fără de care acesta
nu poate să cunoască situaţia reală a economiei ţării, nivelul
de trai al populaţiei şi, în consecinţă, să-şi formeze o imagine
adecvată şi o opinie critică despre starea societăţii în care trăieşte şi despre autorităţile publice care îl guvernează (Recomandarea Rec(2002)2 a Comitetului de Miniştri al Consiliului
Europei către Statele membre privind accesul la documentele
publice).
Exemplificăm. Părintele elevului X solicită directorului
şcolii generale Y informaţii privind salariul profesorului de
matematică Z. În acest caz, furnizorul de informaţii va satisface cererea doar cu acordul scris al profesorului vizat. Dreptul
la consimţământ al acestuia este prevăzut de art. 8 alin. (3)
lit. a) din Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul
la informaţie şi de art. 92 lit. a) din Codul Muncii. În lipsa
acordului scris al profesorului, accesul la informaţie va fi refuzat. Temeiul legal al refuzului îl va constitui art. 128 alin.
(3) din Codul Muncii citat deja, precum şi art. 7 alin. (2) lit.
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c) din Legea privind accesul la informaţie. Dacă însă părintele elevului X va solicita Ministerului Educaţiei date privind
salariul profesorilor de matematică din şcolile generale, informaţia urmează a fi prezentată. În această ipoteză, nefiind
vorba de date cu caracter personal – de salariul unei persoane
determinate – ci de salariul profesorilor de o anumită specialitate din învăţământul general, nu există nici un temei pentru
a refuza accesul la informaţii.
Un caz aparte îl reprezintă salariul pentru funcţiile publice unipersonale. Potrivit unei opinii, accesul la acest gen de
informaţii trebuie refuzat deoarece publicarea acestora conduce inevitabil la divulgarea salariului persoanei ce deţine
acea funcţie. Nu împărtăşim acest punct de vedere. Mai întâi
vom menţiona că o deducţie, mai exactă sau mai aproximativă, privind mărimea salariului este posibilă nu doar în cazul
funcţiilor unipersonale, dar şi în cazul funcţiilor ce cuprind
sute, mii de angajaţi. Astfel, dacă un ziar publică date, oferite
de Ministerul Culturii, privind salariile bibliotecarilor, evident
putem ajunge la concluzii mai mult sau mai puţin exacte privind salariul… vecinei de scară care lucrează bibliotecar. Aşadar, argumentul nu rezistă. El mai denotă şi aroganţă ori cei
care justifică astfel refuzul la informaţii pun semnul egalităţii
între propria persoană şi funcţia pe care o deţin. Noi spunem
altfel: angajaţii vin şi pleacă iar funcţia, fie ea şi unipersonală, rămâne. Iar dacă vom lua în calcul şi faptul că funcţiile
unipersonale sunt, de regulă, funcţii de conducere, interesul
public pentru astfel de informaţii este şi mai justificat.
Democraţiile occidentale oferă un argument irefutabil în
sensul admiterii accesului la astfel de informaţii: indemnizaţia
şefului statului, a prim-ministrului este afişată chiar pe pagina oficială al preşedinţiei sau, după caz, al prim-ministrului.
Hotărârile de Guvern omise de la publicare
În materie de probare a restricţiei libertăţii de informare,
Legea privind accesul la informaţie instituie regula ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat. Astfel, conform art. 7 alin.
(4) din lege, nu se vor impune restricţii ale libertăţii de informare decât dacă furnizorul de informaţii poate demonstra că
restricţia este reglementată prin lege organică şi necesară într-o
societate democratică pentru apărarea drepturilor şi intereselor
legitime ale persoanei sau protecţiei securităţii naţionale şi că
prejudiciul adus acestor drepturi şi interese ar ﬁ mai mare decât
interesul public în cunoaşterea informaţiei. Această normă reconfirmă unul din principiile statului democratic: accesul la
informaţie este regula, iar îngrădirea – excepţia.
Furnizorul de informaţii care refuză prezentarea informaţiei pe motiv de secret de stat trebuie să probeze respectarea
principiului legalităţii secretizării. Conform art. 6, alin (2) din
Legea nr. 106-XIII din 17.05.1994 cu privire la secretul de stat,
legalitatea secretizării informaţiilor constă în corespunderea informaţiilor ce se secretizează prevederilor articolelor 5 şi 8 din
lege. Art. 5 stabileşte informaţiile care pot fi atribuite la secret
de stat iar art. 8 – modul de atribuire a informaţiilor la secret
de stat. Aşadar, furnizorul de informaţii trebuie să numească:
1. conducătorii organelor administraţiei de stat (potrivit Nomenclatorului persoanelor cu funcţii de răspundere învesti-
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te cu împuterniciri de a atribui informaţiile la secret de stat)
care au atribuit informaţiile respective la secret de stat;
2. domeniul şi categoria din cele enumerate în art. 2, respectiv
art. 5, din Legea cu privire la secretul de stat în care se încadrează informaţia respectivă;
3. punctul, subpunctul din Nomenclatorul informaţiilor ce
sunt atribuite la secret de stat în care se încadrează informaţia respectivă.
Adeseori furnizorii de informaţii nu fac faţă acestor rigori: informaţia secretizată nu se încadrează nicicum în domeniile prevăzute de art. 5 din Legea cu privire la secretul de
stat. Mai mult, Nomenclatorul informaţiilor ce sunt atribuite
la secret de stat nu a fost publicat. Şi atunci recurg la aceeaşi
formulă justificativă pe care a invocat-o şi CCCEC în cazul
prezentat. Astfel, se afirmă că informaţia solicitată constituie
secret de stat şi se conţine într-o hotărâre de guvern iar, conform art. 3 al Legii nr. 173-XII din 06.07.1994 privind modul
de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale, actul oficial
al cărui conţinut constituie secret de stat se comunică numai
instituţiilor interesate.
Întru justificarea refuzului se face trimitere şi la Hotărârea
Curţii Constituţionale nr. 4 din 04.02.1999 (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova nr. 22-23 din 04.02.1999). În această
hotărâre Curtea Constituţională „menţionează că ele (actele
normative care conţin secret de stat - n.n.), aşa cum prevede
Legea privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor
oﬁciale, nu se publică”.
Fără să avem veleitatea de a da lecţii de drept Curţii Constituţionale, îndrăznim totuşi să spunem că această „menţionare” nu limpezeşte lucrurile, ba din contra. Nepublicarea în
Monitorul Oficial a hotărârilor guvernului Republicii Moldova rămâne unul din cele mai grave handicapuri ale democraţiei noastre constituţionale. Această problemă nu a fost tranşată până în prezent, iar interesul pentru informaţiile ce se
conţin în hotărârile de guvern nepublicate nu scade ci creşte.
Mai întâi precizăm că potrivit art. 1 alin. (1) din Legea
privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor
oficiale, termenul „acte oficiale” include „legile promulgate
de preşedintele Republicii Moldova, hotărârile Parlamentului,
decretele preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile şi dispoziţiile guvernului, actele Curţii Constituţionale şi ale Curţii de
Conturi, actele normative ale organelor centrale de specialitate
ale administraţiei publice, ale Băncii Naţionale a Moldovei şi
ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, actele internaţionale”. Conform art. 3 din aceeaşi lege „actul oﬁcial al cărui
conţinut constituie secret de stat intră în vigoare la data adoptării sau la data prevăzută în el şi se comunică numai instituţiilor
interesate. În cazul în care unele titluri, capitole, articole ale actului oﬁcial conţin secret de stat, acestea se omit la publicare, în
locul lor indicându-se: „Secret de stat”.
Această lege însă este anterioară Constituţiei Republicii
Moldova care, în art. 102 alin. (4), statuează că „hotărârile şi
ordonanţele adoptate de Guvern se semnează de prim-ministru,
se contrasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii lor în
executare şi se publică în Monitorul Oﬁcial al Republicii Moldova. Nepublicarea atrage inexistenta hotărârii sau ordonanţei”.
Legea Fundamentală este suficient de clară şi de precisă – in
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claris non ﬁt interpretatio. Prin urmare, de la data intrării în
vigoare a Constituţiei, hotărârile de guvern nu mai pot face
parte din categoria actelor oficiale al căror conţinut constituie
secret de stat şi implicit sunt omise de la publicare. A fortiori nu pot conţine secret de stat legile; sub aceeaşi sancţiune
a inexistenţei, legile se publică în Monitorul Oficial (art. 76
din Constituţie). Totodată, considerăm că nu pot fi omise de
la publicare pe motiv că conţin secret de stat nici decretele
preşedintelui Republicii Moldova. Conform art. 94 alin. (1)
din Constituţie, deşi nu sub sancţiunea expresă a inexistenţei, şi decretele se publică în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.
„Exemplul” Guvernului de a nu publica unele hotărâri sub
pretextul secretului de stat a avut efectul „bulgărelui de zăpadă” – administraţia publică centrală de specialitate dar şi administraţia publică locală au omis şi ele de la publicare o serie
din propriile acte normative. Deşi de această dată nu a mai
fost invocat secretul de stat, motivul real a fost acelaşi pentru
care nu sunt publicate multe din hotărârile de guvern: lipsa
suportului legal necesar unor acte normative subsecvente.
La capătul acestui cerc vicios se situează Curtea de Conturi. Chiar dacă, conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 312-XIII
din 08.12.1994 privind Curtea de Conturi, această autoritate
are acces neîngrădit la acte, documente şi informaţii, conform
alin. (3) din acelaşi articol, dacă Curtea de Conturi ia cunoştinţă de informaţii care constituie secret de stat, aceasta este
obligată să respecte caracterul lor şi să le facă cunoscute numai autorităţilor împuternicite. În aceste condiţii, multe din
hotărârile organului ce controlează modul de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare publice
au fost omise de la publicare sau au fost publicate fragmentar,
pentru că informaţia la care se face referire în ele se conţine
în hotărâri de guvern secretizate.
Există câteva încercări ale autorităţilor de a schimba situaţia. Acestea însă sunt inconsecvente şi contradictorii. Astfel,
fiindcă multe din actele normative omise de la publicare vizau sectorul economic iar numărul mare al acestora devenise
o frână în calea dezvoltării businessului mic şi mijlociu, în decembrie 2004 Parlamentul Republicii Moldova adoptă Legea
nr. 424-XV privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător. Criteriul
de bază al revizuirii a fost publicarea în Monitorul Oficial a
actelor normative ale autorităţilor publice centrale. Mai mult
cunoscută ca „ghilotina legislativă”, această lege are scopul ordonării cadrului normativ ce reglementează doar activitatea
de întreprinzător. Prin urmare, legiuitorul refuză să ofere o
soluţie generală pentru toate actele normative nepublicate,
în principal hotărâri de guvern, independent de obiectul reglementării acestora. Mai trebuie oare să amintim că fiind el
însuşi rezultatul corupţiei, hăţişul reglementărilor omise de la
publicare la rându-i favorizează corupţia?
Un alt exemplu singular de sancţionare a secretizării ilegale îl oferă Curtea Constituţională. La 8 iulie 2004, Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 782-37 „Despre reglementarea
situaţiei în reţelele de telecomunicaţii ale Moldovei” prin care
obligă Camera Înregistrării de Stat să înregistreze societatea
pe acţiuni „Interdnestrcom”, iar Agenţia Naţională pentru
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Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică să elibereze
aceleiaşi societăţi licenţele necesare pentru desfăşurarea activităţii. Hotărârea nu a fost publicată pe ea aplicându-se menţiunea ”secret”. Prin Decretul nr. 1936-III din 27 iulie 2004,
preşedintele Republicii Moldova a suspendat această hotărâre
de guvern şi a sesizat Curtea Constituţională. Pentru a dovedi
neconstituţionalitatea hotărârii nr. 782-37, autorul sesizării,
printre alte argumente, a invocat şi faptul că „conferind hotărârii menţionate caracter secret, Guvernul a încălcat prevederile
art. 34 din Constituţie „Dreptul la informaţie”, iar prin modalitatea conﬁdenţială de identiﬁcare a unui nou operator şi de
acordare a licenţei a afectat transparenţa activităţii în domeniul
telecomunicaţiilor...” Curtea Constituţională, la rândul ei, a reţinut în Hotărârea sa nr. 21 din 02.09.2004 că „contrar art. 34
din Constituţie, care garantează dreptul la informaţie, guvernul
a secretizat Hotărârea nr. 782-37. Conform art. 34 din Constituţie, dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de
interes public nu poate ﬁ îngrădit. Mai mult ca atât, autorităţile
publice sunt obligate să asigure informarea corectă a persoanelor asupra treburilor publice”. Astfel, se mai spune în hotărârea
Curţii Constituţionale, secretizarea Hotărârii nr. 782-37 a creat
o situaţie incertă în domeniul dreptului şi accesului la informaţie, a afectat transparenţa activităţii autorităţii administraţiei
publice centrale şi concurenţa loială... Curtea Constituţională
a declarat neconstituţională Hotărârea Guvernului nr. 782-37
din 8 iulie 2004.
Nu putem să nu întrebăm: de ce, în cazul celorlalte hotărâri de guvern emise cu parafa „secret”, cei în drept nu au sesizat
Curtea Constituţională? În cazul acestora, nu se încalcă art.
34 din Constituţie? Nepublicarea acestora nu afectează transparenţa activităţii Guvernului? Această excepţie nu vădeşte
consecvenţă în apărarea dreptului la informaţie, ci mai degrabă aplicarea selectivă a art. 34 din Constituţie.
Concluzia care se desprinde din cazurile prezentate este
că soluţiile oferite sunt mai degrabă paliative şi nu înlătură
cauza problemei – neglijarea Constituţiei, care statuează
că nepublicarea hotărârilor de guvern atrage inexistenţa
acestora.
Să încercăm şi o altă abordare a problemei. Aşadar, potrivit Constituţiei în vigoare, hotărârile de guvern se publică în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova; nepublicarea atrage
inexistenţa hotărârii. Să admitem, însă, că nevoile de reglementare, ierarhia forţei juridice a actelor normative impun
includerea unor informaţii ce constituie secret de stat în hotărârile de guvern. Justifică aceste raţiuni de tehnică juridică
neglijarea Constituţiei? În mod categoric – nu. Dificultatea
poate fi rezolvată prin modificarea Constituţiei şi nu prin încălcarea acesteia. Constituţia României, de exemplu, prevede
în art. 108 „Actele Guvernului” că hotărârile care au caracter
militar se comunică numai instituţiilor interesate.
O soluţie ar fi consacrarea expresă în Constituţie a unei
excepţii de la regula publicităţii hotărârilor de guvern. Accentuăm însă: pentru a evita abuzurile, se impune o enumerare
univocă şi limitativă a categoriilor de informaţii care pot determina secretizarea hotărârilor de guvern. Altfel, ne putem
din nou pomeni în situaţii când sunt secretizate informaţii
gen acordarea de licenţe sau mărimea salariilor.
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Corupţia şi secretizarea ilegală
merg mână în mână
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O ultimă remarcă. Conform art. 8 alin. (3) din Legea cu
privire la secretul de stat, pentru a promova o politică unică
de stat în domeniul secretizării informaţiilor, Guvernul înﬁinţează o comisie interdepartamentală pentru apărarea secretului de stat, care întocmeşte Nomenclatorul informaţiilor ce sunt
atribuite la secret de stat. Acest Nomenclator se aprobă de către
preşedintele Republicii Moldova, se dă publicităţii şi se revizuieşte în măsura necesităţii. În Nomenclator se indică organele
administraţiei de stat care sunt învestite cu împuterniciri de a
dispune de informaţiile în cauză. Alin. (4) al art. 8 mai prevede
că organele administraţiei de stat, ai căror conducători sunt învestiţi cu împuterniciri de a atribui informaţiile la secret de stat,
întocmesc nomenclatoare departamentale detaliate de informaţii ce urmează a ﬁ secretizate. Aceste nomenclatoare includ informaţiile la care organele sus-numite au dreptul de dispoziţie
şi stabilesc gradul lor de secretizare. Nomenclatoarele în cauză
se aprobă de către conducătorii respectivi ai organelor administraţiei de stat şi nu se dau publicităţii. Conform art. 9 alin. (1)
din aceeaşi lege, drept temei pentru secretizarea informaţiilor
şi aplicarea menţiunii de secretizare pe documente, produse şi
lucrări este corespunderea lor:
a) Nomenclatorului informaţiilor ce sunt atribuite la secret de
stat;
b) Nomenclatoarelor departamentale prevăzute de articolul 8
alin. (4).
Aşadar, nomenclatoarele – unul general şi public, celelalte
departamentale şi secrete – îndeplinesc o funcţie esenţială în
asigurarea legalităţii – informaţia nu poate fi secretizată dacă
nu este prevăzută în ele. Deşi de la adoptarea Legii cu privire
la secretul de stat au trecut mai mult de zece ani, Nomenclatorul informaţiilor ce sunt atribuite la secret de stat, aprobat
prin Decretul preşedintelui Republicii Moldova nr. 147 din 5
iunie 1996, nu a fost publicat.
În lipsa Nomenclatorului, dreptul de acces la informaţie nu poate fi exercitat nestingherit şi eficient. Consacrând
caracterul public al acestuia, legiuitorul a urmărit un dublu
scop. Pe de o parte, a voit să excludă secretizarea abuzivă a
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informaţiilor, pe de altă parte, a oferit solicitantului de informaţii un instrument legal de verificare a temeiniciei refuzului
de acces la informaţie pe motiv de secret de stat. Nepublicarea
Nomenclatorului şi după 10 (!) ani de la adoptarea Legii cu
privire la secretul de stat nu mai poate fi pusă pe seama unor
dificultăţi, a neglijenţei, ea vădeşte intenţia de a încălca legea.
Iar interesul urmărit este tocmai opus scopului legiuitorului
prezentat mai sus.
Una din cauzele corupţiei, poate chiar principala cauză,
este lipsa de transparenţă în activitatea administraţiei publice. Acest adevăr este recunoscut şi în Strategia naţională de
prevenire şi combatere a corupţiei aprobată prin Hotărârea
Parlamentului Republicii Moldova nr. 421- XV din 16 decembrie 2004 în care printre cauzele instituţionale ale corupţiei
sunt evidenţiate şi lipsa de transparenţă în activitatea administraţiei publice centrale şi locale, în organele de drept, libertatea
excesivă acordată factorilor de decizie, posibilitatea redusă de
demascare a persoanelor corupte… Această constatare de fapte
este şi o recunoaştere implicită a îngrădirii accesului la informaţie.
Ani la rând deja, Puterea promite deschiderea sistemului
de guvernare către cetăţeni. Atitudinea autorităţilor, faptele
concrete ale acestora probează, însă, contrariul. Mai poate
fi vorba de respectarea dreptului la informaţie prevăzut de
art. 34 din Constituţie când este încălcat art. 102 din aceeaşi
Constituţie ce prevede publicarea hotărârilor de guvern sub
sancţiunea inexistenţei? Mai poate fi vorba de legalitatea secretizării când, în detrimentul prevederilor Legii nr. 106-XIII
cu privire la secretul de stat, nu este publicat Nomenclatorul
informaţiilor ce sunt atribuite la secret de stat?
De altfel, în condiţiile nepublicării Nomenclatorului,
este imperioasă o revizie a întregii informaţii secretizate de
la adoptarea Legii cu privire la secretul de stat şi până în
prezent.
Cine trebuie să demareze acest control? Răspunsul îl găsim în aceeaşi Lege cu privire la secretul de stat. Conform
art. 30 alin. (1), supravegherea respectării legislaţiei la asigurarea apărării secretului de stat şi legalităţii deciziilor luate în
legătură cu aceasta o exercită procurorul Republicii Moldova şi
procurorii subordonaţi lui.

Seminarul “Jurnalismul de investigaţie”,
ţinut de Alexenia Dimitrova (Soﬁa,
Bulgaria), consultant media şi reporter
de investigaţie al cotidianului „24 chasa”,
şi Vitalie Dogaru, reporter al postului de
radio „Europa Libera” - Chişinău, lector
la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinte ale
Comunicării a Universităţii de Stat din
Moldova (octombrie, 2005)
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„Businessul media este unul serios şi
nu trebuie tratat cu superﬁcialitate”
- Dle Tanas, conduceţi două instituţii de presă
prospere. Cum aţi reuşit să deveniţi un manager media
de succes?
- Consider că succesul a fost determinat de conjunctura de piaţă favorabilă la momentul apariţiei publicaţiilor pe care le conduc, precum şi de munca asiduă şi
consecventă depusă în aceşti ani de colectivul agenţiei
INFOTAG şi al revistei „B&F-Profit”. Un rol important
l-a jucat şi faptul că, din start, INFOTAG şi „B&F-Profit” au fost concepute ca afaceri, dar nu ca instrumente
de manipulare. Cu regret, mulţi dintre cei care au lansat
afaceri media acum mai bine de un deceniu au căzut
în capcana evenimentelor politice şi mijloacele de informare în masă respective, deşi au avut starturi promiţătoare, încetul cu încetul, au fost „înghiţite” de politic,
devenind tribune ale unor lideri şi formaţiuni. Această
ingerinţă a politicului în activitatea mass-media, precum şi incapacitatea presei de a face faţă amestecului
politicului în activitatea sa a fost principala piedică în
dezvoltarea mass-media din Republica Moldova în anii
de independenţă.
- Cum aţi ajuns la concluzia să vă lansaţi în businessul
media ca manager?
- A fost un joc al întâmplării. În 1992, împreună cu
Anatol Golea, actualmente vicedirector al agenţiei INFOTAG şi prim-adjunct al redactorului-şef al revistei „B&FProfit”, eram reporteri la agenţia de stat ATEM. Deseori
scriam ştiri despre evenimentele legate de conflictul transnistrean, care atunci era în fază activă, adică pe Nistru era
un conflict armat în care mureau oameni. Ştirile noastre
erau recepţionate inclusiv de clienţi de peste hotare şi, de
multe ori, cei din străinătate doreau să afle mai multe despre conflict şi sunau la agenţie. Conducerea îi îndrepta
direct la noi, autorii ştirilor. Noi le povesteam detalii şi ei
de fiecare dată ne întrebau de ce nu scriem aceste detalii
interesante în ştiri. Nu le puteam lămuri că ATEM este o
structură oficială de stat, unde nu poţi spune chiar tot ce
vrei. Cu atât mai mult cu cât nu trecuse mult timp de la
destrămarea URSS şi noi încă nu eram avansaţi în materie de democraţie. Totodată, nu puteam lăsa fără răspuns
solicitările abonaţilor de peste hotare. Astfel, a apărut ideea lansării pe piaţa media, care nici piaţă nu putea fi numită la acea etapă, a unei surse alternative de informaţie
– agenţia INFOTAG.

Foto: CIJ

Interviu cu Alexandru TANAS, director al agenţiei de presă INFOTAG, redactor-şef al revistei „B&F-Proﬁt”

Premiul pentru cea mai bună evoluţie, în 2005, a revistei
“B&F-Proﬁt”, decernat de Centrul Independent de
Jurnalism şi Comitetul pentru Libertatea Presei
- De unde aţi luat capitalul de start?
- La acea etapă, când eram întrebaţi de unde am luat capitalul iniţial, noi deseori glumeam că avem un investitor
german. Aceasta pentru că „tag” în germană înseamnă zi.
În realitate, la apariţia INFOTAG şi-au adus contribuţia financiară trei oameni – eu, Anatol Golea şi ziaristul Dumitru
Ciubaşenco, pe care noi am reuşit să-l convingem de oportunitatea lansării pe piaţă a primei agenţii de presă private
din Moldova.
- Din câte ştim, prima agenţie privată este BASA-press...
- Oficial, aşa este, deoarece BASA-press s-a înregistrat în
1992. Noi am apărut cu câteva luni mai înainte, dar ne-am
înregistrat oficial abia în 1993, date fiind unele momente de
ordin tehnic care au caracterizat prima perioadă de activitate
a agenţiei.
- Ulterior, au apărut şi alte agenţii de presă. A fost greu
să faceţi faţă concurenţei?
- În general, nu prea am simţit această concurenţă. Noi venisem primii pe piaţă şi aveam deja un nume şi o poziţie când
au apărut alţii. De aceea, tot ce se cerea de la noi, odată cu
apariţia concurenţilor, era să menţinem aceeaşi calitate a pro-
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duselor informaţionale, iar pe alocuri chiar s-o îmbunătăţim.
Deşi, trebuie să recunosc, au fost şi unele momente neplăcute
legate de concurenţă. Spre exemplu, a fost un caz când o agenţie de presă a încercat să „spargă piaţa” şi să-şi vândă produsul
informaţional la un preţ de zece ori mai mic decât cel care
se practică de obicei pe piaţa internă. Exista pericolul ca mai
mulţi clienţi să opteze în favoarea unui preţ mai mic şi unii
aşa au şi procedat. Însă, cu timpul, lucrurile s-au mai limpezit
şi clienţii care pledaseră pentru un preţ mai mic au înţeles că
ceea ce costă mai ieftin are şi calitatea corespunzătoare. Au
fost şi alte situaţii neplăcute legate de practicarea dumpingului pe segmentul de piaţă ocupat de agenţiile de presă. Unele
elemente ale acestui dumping persistă şi în prezent, dar ele nu
dau efecte. Aceasta pentru că clienţii agenţiilor de presă sunt
o categorie care conştientizează la justa valoare toate evenimentele ce au loc pe respectivul segment de piaţă şi ştiu să ia
decizia corectă de câte ori este nevoie.

buletin alb-negru care cuprindea câteva ştiri economice, la
o revistă A4 color, cu circa 200 de pagini lunar, cu analize şi
prognoze competente şi cu o anumită reputaţie în rândurile
cititorilor noştri.

- Cum a apărut revista „B&F-Profit”?
- În primii ani de independenţă, era o practică ca în componenţa delegaţiilor oficiale să fie incluşi şi reprezentanţii cercurilor de afaceri. Astfel, s-a întâmplat ca un reprezentant al
cercurilor de afaceri din Moldova să participe la întrevederea
delegaţiei guvernamentale a Moldovei cu reprezentanţii unei
prestigioase instituţii financiare internaţionale. În cadrul discuţiilor, a fost abordată problema inflaţiei, a altor indicatori macroeconomici şi, la un moment dat, experţii străini au
făcut trimitere la datele, prognozele şi analizele difuzate de
agenţia de presă INFOTAG de la Chişinău. Probabil, acest
lucru l-a frapat pe businessmanul de care vorbeam mai sus
şi, la întoarcere în ţară, el ne-a contactat şi ne-a spus că ar fi
bine ca la astfel de date şi analize competente să aibă acces şi
publicul larg din Moldova, nu doar un cerc restrâns de persoane de peste hotare. Astfel, a apărut ideea de a edita revista
care la început s-a numit „Bănci şi Finanţe”. Iniţial, începând
cu 1995, aceasta reprezenta un micuţ buletin care cuprindea
doar informaţiile cu caracter economic difuzate de agenţia
INFOTAG. Ulterior, am început să edităm revista în format
A5, iar din 1998 – în format A4, înregistrând-o concomitent
în calitate de companie aparte, dar nu ca un supliment informaţional al INFOTAG.

- Este greu să faci business media în Moldova?
- Nu este uşor, pentru că în republica noastră încă nu
există toate condiţiile necesare pentru a face business media de succes. În primul rând, este vorba despre condiţia
economică a populaţiei, care nu-şi poate permite să se
aboneze la publicaţii periodice în măsura în care o făcea,
spre exemplu, acum 20 de ani. În al doilea rând, potenţiala piaţă de desfacere a produselor media în plan naţional
este una relativ mică. În al treilea rând, e de vină mentalitatea agenţilor economici, mulţi dintre care încă nu conştientizează efectele benefice ale publicităţii şi nu apelează
la serviciile mass-media în acest sens. Apoi, mai există şi
o categorie de agenţi economici, destul de importantă, a
căror condiţie economică nu le permite să apeleze la serviciile de publicitate.
Nu în ultimul rând, este vorba şi despre prevederile legislaţiei, care frânează dezvoltarea presei ca afacere. Spre
exemplu, de mai multe ori a fost pusă problema scutirii
presei de TVA, dar nu s-a mai rezolvat nimic. Din contra,
din când în când se fac încercări de a majora povara fiscală
ce revine presei. În context, pot să amintesc doar despre
decizia autorităţilor municipale de acum mai bine de un an
privind majorarea taxei pentru publicitate. Slavă Domnului că această decizie a fost revăzută la timp, căci, dacă era
lăsată în vigoare, situaţia mai multor organe de presă ar fi
ajuns deplorabilă.

- Dar cum a ajuns „B&F-Profit” să fie una din publicaţiile periodice economice de frunte din Moldova?
- Noi tot timpul ne-am evaluat la justa valoare posibilităţile şi acest lucru ne-a ajutat să ne dezvoltăm în permanentă ascensiune. Dacă am fi intrat din start pe piaţă cu
mare pompă, editând o revistă în culori vii, cu un număr
mare de pagini, dar fără a avea acoperirea financiară pentru
aceasta, probabil am fi falimentat în câteva luni de la apariţie. Am preferat să ne dezvoltăm încet, pe măsura posibilităţilor. Astfel, în decurs de 11 ani am ajuns de la un micuţ

- Cum reuşiţi să atrageţi agenţii economici care-şi
plasează publicitatea în revistă, căci aveţi destul de multă
publicitate?
- Relaţia noastră cu furnizorii de publicitate este reciproc avantajoasă. Pentru noi, interesul clientului este la fel
de important ca şi pentru el. Şi ne străduim permanent să
promovăm acest mesaj. Deviza revistei noastre este „Învăţaţi să faceţi bani uşor”. Această deviză este apreciată la justa valoare atât de clienţii noştri, cât şi de cititori. Probabil,
reuşim să facem faţă acestei devize prin conţinutul revistei
noastre, altfel nu mi-aş putea explica interesul mereu crescând faţă de publicaţia noastră.

- Este atractivă piaţa media pentru potenţialii
investitori?
- Pornind de la cele spuse mai sus, consider că nu.
- Înseamnă aceasta că pe piaţa media din Moldova
lucrurile s-au stabilit deja, sferele de influenţă s-au împărţit
şi nu mai este loc pentru noi afaceri?
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- Loc pentru afaceri media bine gândite există tot timpul. Important este ca ele să fie concepute anume ca afaceri şi să nu aibă la bază doar argumente de ordin emotiv.
Adică, cel ce se antrenează în businessul media trebuie să
evalueze corect situaţia de pe piaţă, să-şi stabilească strict
locul pe această piaţă, să vadă care sunt posibilităţile lui, de
ce investiţii va avea nevoie în prima perioadă de activitate,
în cât timp e real ca ele să fie recuperate, cum va depăşi
piedicile administrative şi de alt ordin care există etc. Businessul media este un business serios şi nu trebuie tratat cu
superficialitate.
- Dvs. personal, în ce business media aţi mai investi?
- Probabil, aş investi într-un post de televiziune. Însă numai cu condiţia că ar exista frecvenţe atractive libere şi ar
fi diminuată influenţa factorilor politici asupra organului de
administrare al domeniului audiovizualului. Televiziunea în
Moldova, ca şi oriunde în lume, are perspective, inclusiv televiziunea digitală, care va ajunge, mai devreme sau mai târziu,
şi în republica noastră.
- Dacă posturile de televiziune sunt atât de atractive
pentru investiţii, de ce practic nimeni nu investeşte în
ele?
- Din motivele pe care le-am expus deja – ingerinţa puternică a politicului în administrarea domeniului audiovizualului şi lipsa de frecvenţe atractive. Mai există încă un aspect
– cei care ar putea investi nu au bani, iar cei care au bani nu
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cred în profitabilitatea unor astfel de investiţii sau, mai bine
zis, nu doresc să rişte. Desigur, sunt şi excepţii, dar numărul
acestora este unul foarte şi foarte mic.
- Când vor fi profitabile în Moldova afacerile media sau,
mai bine zis, când vor exista şi în Moldova condiţii pentru
ca afacerile media, în general, să fie profitabile?
- Acest lucru depinde de dezvoltarea economiei în general. Dacă economia se va dezvolta într-un ritm normal, se vor
îmbunătăţi şi condiţiile de trai ale populaţiei. Astfel, oamenii
nu se vor gândi numai la ce vor mânca mâine, dar vor începe
să se aboneze la ziare, să se aboneze la posturi de televiziune
contra plată, să achite cotizaţii pentru finanţarea posturilor
de radio şi televiziune publice. În paralel, vor apărea mulţi
agenţi economici prosperi, ceea ce va da un impuls pieţei
publicităţii în Moldova. Eu nu mai vorbesc deja că, odată cu
dezvoltarea societăţii în ansamblu şi cu apropierea Moldovei de standardele europene, se va îmbunătăţi cadrul legal de
activitate al mass-media, se vor institui nişte relaţii corecte
dintre presă şi diferite organe de stat.
Înţeleg că pentru toate aceste transformări sunt necesari
mulţi ani, dar, fiind o fire optimistă, sper să ajung să văd acele
timpuri.
- Vă mulţumim pentru interviu şi mult succes în
continuare.
Pentru conformitate: Igor VOLNIŢCHI
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