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Dezvoltarea mass-media şi integrarea
europeană: lipsă de voinţă şi presiuni politice

S

ondajele de opinie efectuate recent confirmă că
presa în R. Moldova continuă să se bucure de
încrederea publicului într-o măsură relativ mare, 60%
din populaţie susţinând că are încredere în mass-media
cel puţin într-o „anumită” măsură, plasând astfel
mediile de informare în fruntea altor instituţii (cu
excepţia bisericii) la capitolul credibilitate. Cu toate
acestea, de când, în 2001, la putere a venit Partidul
Comuniştilor (PC) organizaţiile internaţionale de
media au semnalat un declin în ce priveşte libertatea
presei în R.Moldova.
În comparaţie cu primul deceniu de după independenţă,
când noile structuri de presă au jucat un rol notabil în
modelarea discursului public, în ultimii ani pluralismul şi
libertatea presei au fost grav afectate şi restricţionate prin
aşa forme ca atacuri asupra jurnaliştilor de investigaţie,
închiderea unor instituţii incomode sau reflectarea părtinitoare şi tendenţioasă din partea posturilor TV/Radio
proguvernamentale. Chiar dacă, odată cu semnarea în 2005
a Planului de Acţiuni UE-Moldova (PAUEM), autorităţile de
la Chişinău au acceptat să consolideze libertăţile mass-media, acestea sunt încă departe de a trata subiectul la modul
serios.
Slăbită de presiunile politice şi economice din ultimii ani,
presa din R. Moldova încă nu este capabilă să servească
interesul publicului cerând cu insistenţă reforme democratice şi politici guvernamentale mai bune. Până când se va
ajunge la situaţia în care presa să ceară, iar guvernanţii să
dea socoteală pentru deciziile lor, Moldova se va zbate între
eforturile de a se apropia de UE şi schimbările economice şi
politice necesare pentru dezvoltarea ţării şi îmbunătăţirea
semnificativă a condiţiilor de trai pentru omul de rând.
De la planuri mari şi scoruri mici
Victoria PC în alegerile parlamentare şi prezidenţiale din
2001 a dus la o înrăutăţire rapidă a climatului în care lucrează jurnaliştii în Moldova. La doi ani de mandat al PC,
raportul Freedom House critica nivelul crescând al autocenzurii şi al cazurilor de acţionare în judecată a jurnaliştilor,
precum şi lipsa independenţei editoriale la Compania Publică Teleradio-Moldova (TRM). Un an mai târziu, Freedom House (2004) a retrogradat presa moldovenească de
la „parţial liberă” la „neliberă” din cauza controlului şi mai

strâns al guvernului asupra TRM şi a presiunii crescânde
asupra ziarelor independente. Raportul din 2005 al aceleiaşi instituţii a fost la fel negativ, de data aceasta criticând
favorizarea guvernării la compania publică, atacul fizic
asupra unui reporter de investigaţii (vezi mai jos), tentative
de a închide două posturi independente şi eşecul de a fixa
un plafon pentru amenzile pe care ar putea să le stabilească
instanţa judecătorească pentru defăimare.
Pe durata primului mandat al Partidului Comuniştilor, alte
organizaţii internaţionale au început, de asemenea, să bată
alarma. Media Sustainability Index, elaborat de Consiliul
Internaţional pentru Cercetare şi Schimburi Academice
(IREX), arăta în 2004 că majoritatea structurilor private de
presă sufereau de probleme financiare ce le făceau vulnerabile la ingerinţe în politica editorială din partea politicienilor. IREX nota, printre alţi factori care împiedică dezvoltarea
mass-media în R. Moldova, lipsa managerilor cu experienţă
şi percepţia perpetuată din timpurile sovietice potrivit căreia presa ar servi drept un instrument de propagandă. O altă
organizaţie bine cunoscută, Reporteri fără Frontiere, raporta
în 2006 că R. Moldova a pierdut 11 puncte în clasamentul
global al libertăţii, situându-se pe locul 85, cu 30 de poziţii
în urma României.
Organizaţiile neguvernamentale din R. Moldova de asemenea au abordat problemele semnalate în critica venită de
peste hotare. În ultimii ani, au fost lansate apeluri repetate
de solidarizare între jurnalişti şi apeluri către autorităţi să
asigure respectarea libertăţii de exprimare, accesul la informaţie şi transparenţa instituţiilor publice. Prin declaraţii
publice, marşuri de protest şi memorandumuri, ONG-urile
au încercat să convingă guvernul să se abţină de la practici
devenite deja comune cum ar fi cenzura presei publice, refuzul de a acredita jurnalişti incomozi, formularea de indicaţii
privind subiectele ce pot fi reflectate la Moldova 1, demisii
arbitrare, promovarea unor interese politice prin programele de ştiri (www.ijc.md).
TRM – portavoce a guvernului
Atât observatorii din Moldova, cât şi cei internaţionali cad
de acord asupra eşecului guvernului de a transforma Teleradio-Moldova dintr-un instrument de propagandă întrun serviciu veritabil şi independent de difuziune publică.
Această problemă este considerată drept cea mai spinoasă
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pentru tabloul mediatic al statului. Moldova 1 este cel mai
urmărit post în ce priveşte programele de ştiri, iar Radioul
Naţional este singurul cu acoperire naţională, ceea ce conferă companiei o importanţă enormă: aproape trei pătrimi
din respondenţii Barometrului de Opinie Publică din luna
mai au indicat televiziunea ca prima lor sursă de informare
(IPP, 2007), în timp ce peste o jumătate de respondenţi au
calificat TRM ca cea mai credibilă sursă de informare. Prin
urmare, eşecul guvernului de a deschide compania către
partidele de opoziţie sau alte puncte de vedere este foarte
alarmant.
Presiunile de reformare a TRM au început să se intensifice la începutul anului 2002, când în jur de 500 de angajaţi
ai companiei au declarat grevă pasivă în semn de protest
faţă de cenzură şi tendenţiozitate. O primă declaraţie a
Comitetului Anticenzură (februarie 2002) creat de jurnaliştii aflaţi în grevă nota că, „în pofida proclamatului statut
public, compania continuă să promoveze ştiri care sfidează
orice standarde etice. Nu există o delimitare între ştire şi
opinie, în timp ce dezbaterile publice şi discuţiile politice
sunt descurajate”. Protestatarii s-au mai declarat revoltaţi
de tentativele administraţiei companiei de a-i determina
pe angajaţi să adere la sindicatele proguvernamentale şi au
spus că hărţuirea continuă „a ucis” libertatea de expresie şi
dorinţa reporterilor de a relata de o manieră profesionistă.
Mai mulţi reporteri, editori şi producători care au luat parte
la grevă nu au fost reangajaţi.
Greva angajaţilor TRM a atras atenţia opiniei internaţionale asupra problemelor pe care le are mass-media din
R. Moldova. În aprilie 2002, Adunarea Parlamentară a
Consiliului Europei (APCE) a făcut publică o declaraţie
prin care chema autorităţile de la Chişinău să „înceapă fără
întârziere transformarea Teleradio-Moldova într-o corporaţie publică independentă”, să curme cenzura şi să asigure
accesul reprezentanţilor partidelor de opoziţie la dezbaterile televizate. Revendicările APCE au fost întâmpinate
cu ostilitate de conducerea statului. Preşedintele Vladimir Voronin declarase că nu va admite ca televiziunea şi
radioul să fie transformate în instituţii publice şi a sugerat
celor care doresc o companie publică „să-şi lanseze una
nouă”. Voronin a mai spus că în calitate de „cetăţean” are
rezerve faţă de recomandările Consiliului Europei, în timp
ce un deputat comunist a spus că acestea ignoră „realităţile
moldoveneşti” (CIJ, 2002).
Deşi presiunile externe şi interne au forţat Parlamentul să
adopte o lege privind reformarea TRM în vara anului 2004,
îmbunătăţirile au fost minime. Monitorizări independente
au arătat în repetate rânduri că Preşedinţia, Parlamentul
şi alte instituţii guvernamentale se îngrijesc să insereze în
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buletinele de ştiri comunicate de presă şi secvenţe filmate
de serviciile de presă, iar presiunea politică la TRM este
în mare parte ca la ea acasă. Conducerea de la Chişinău
însă pare să n-aibă nici o remuşcare în legătură cu lipsa de
progres. Mai mult, primul-ministru, Vasile Tarlev, a sugerat
că ar fi incorect ca populaţia să fie „din ce în ce mai puţin
informată despre lucrurile mari pe care le face guvernul” şi a
declarat că a ajuns la un acord cu preşedintele TRM asupra
modului în care compania ar urma să relateze despre activităţile guvernului (Info-Prim Neo, 2007).
În discuţii private, reprezentanţii organizaţiilor internaţionale au calificat imediat declaraţiile premierului Tarlev
drept incompatibile cu standardele europene şi angajamentele de reformare a mass-media asumate în PAUEM. La nivel public, comunitatea internaţională a continuat să-şi arate
rezervele faţă de starea de lucruri în presa moldovenească.
De exemplu, Misiunea OSCE în Moldova şi-a exprimat îngrijorarea faţă de ritmul lent al reformelor la Teleradio-Moldova care “practic n-a înregistrat progres pentru a deveni un
serviciu public real de difuziune de la transformarea sa formală în august 2004”. OSCE a mai îndemnat proaspăt-alesul
Consiliu de Observatori să „nu piardă timp în iniţierea unor
schimbări fundamentale şi vizibile în modul în care radiodifuzorul reflectă viaţa publică şi politică din ţară” (OSCE,
2007). De asemenea, în timpul campaniei electorale din
2005 şi în alegerile locale din 2007 comunitatea internaţională a subscris la îngrijorările ONG-urilor naţionale faţă de
folosirea TRM de către partidul de guvernământ pentru a-şi
promova candidaţii şi a slăbi oponenţii politici.
Acces formal la informaţie, pluralism de opinie limitat
Punerea în practică a prevederilor Legii privind accesul
la informaţie rămâne la fel de problematică. Legea a fost
pe larg aplaudată la adoptare în luna mai 2000. Moldova
devenise primul stat din Comunitatea Statelor Independente în care fusese adoptată o astfel de lege şi se aştepta
ca legea să încurajeze investigaţiile jurnalistice, sporind
totodată transparenţa în procesul de luare a deciziilor de
către funcţionarii publici. Cu toate acestea, guvernul a fost
reticent faţă de alocarea resurselor financiare sau angajarea
personalului responsabil de punerea legii în funcţiune.
Studiul Mirajul transparenţei al Centrului de Promovare a
Libertăţii de Informare şi Accesului la Informaţie din 2006
a conchis că autorităţile nu cunosc prevederile legii sau,
pur şi simplu, le ignoră în tentativa de a-şi acoperi inactivitatea. Deşi funcţionarii nu mai refuză să ofere informaţii,
aşa cum o făceau în primii ani de la adoptarea actului, ei
operează în prezent cu un set de răspunsuri formale la solicitările de informaţii, echivalând activitatea lor prezentă
cu cea anterioară.
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În ultimii ani, conducerea de la Chişinău a folosit frecvent
diverse forme de presiune economică în vederea limitării
pluralismului media. Structuri independente mass-media
şi-au văzut veniturile pierdute în urma redirecţionării publicităţii spre media docile şi în urma aplicării unor preţuri
discriminatorii de către tipografia de stat şi Poşta Moldovei,
care deţine monopolul în distribuţia presei. Ele au mai suferit de pe urma unor decizii arbitrare de anulare a licenţelor
şi a unor penalizări usturătoare pentru presupusă defăimare.
Aceste tactici s-au soldat fie cu închiderea unor organizaţii
mass-media, fie cu creşterea autocenzurii: în acest sens, este
alarmant faptul că trei posturi TV şi patru posturi de radio
au refuzat să reflecte alegerile generale parlamentare din
2005 sau să difuzeze orice formă de publicitate electorală,
alegerile constituind poate cel mai important eveniment
social-politic.
Mai multe cazuri grave de limitare a pluralismului mediatic
au generat critica autorităţilor atât pe plan intern, cât şi extern. Ultimul a avut loc la sfârşitul anului 2006, când ONGurile de media au criticat vehement modul în care a fost pus
în aplicare noul Cod al Audiovizualului în cazul Antenei C
şi Euro TV, care au avut o politică editorială anticomunistă
şi au favorizat pe larg un partid de opoziţie. În decembrie
2006, autorităţile au închis într-un mod controversat aceste
posturi, vânzându-le netransparent unor noi proprietari
care au purces imediat la reduceri masive de personal, în
pofida apelurilor misiunilor diplomatice de asigurare a
„unei continue funcţionări a ambelor posturi, bazându-se
pe angajaţii experimentaţi”. Misiunea OSCE nota la acel
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moment că ”reducerea imediată a ştirilor şi programelor
informative la Antena C şi schimbarea grilei de programe după privatizare… arată lipsă de respect faţă de aceste
recomandări” (OSCE, 2007). ONG-urile de media au atras
atenţia asupra lipsei de transparenţă la luarea acestei decizii
de Parlament, calificând-o drept dictată politic, fără vreo
legătură cu dezvoltarea mass-media (www.azi.md, 2006).
Controversa din jurul posturilor Antena C şi Euro TV a survenit după alte măsuri de restricţionare a spaţiului mediatic.
În iunie 2005, guvernul pretexta „lipsa de resurse financiare”
pentru decizia sa de a închide agenţia publică municipală „Info-Prim” percepută ca susţinător al fostului primar
Serafim Urechean. Tratamentul aplicat Info-Prim a contrastat
cu cel aplicat faţă de alte două structuri de presă, mult mai
loiale puterii, „Moldova suverană” şi „Nezavisimaia Moldova”.
Datorită presiunii externe şi interne, guvernul a fost de acord
să renunţe la controlul asupra acestor două ziare, retrăgându-se din calitatea sa de fondator. Cu toate acestea, a permis
ziarelor să-şi menţină oficiile. Ziarele continuă să susţină
aceeaşi linie editorială, cu articole elogioase la adresa preşedintelui, primului-ministru sau a preşedintelui parlamentului
şi editoriale ce laudă politicile oficiale.
Autorităţile au avut grijă să-şi extindă controlul şi asupra
presei locale, reluând subvenţionarea a 25 de ziare de tip
sovietic pe lângă primăriile raionale. Iată de ce, în noiembrie
2005, Asociaţia Presei Independente a chemat liderii politici
să asigure oportunităţi egale pentru toate publicaţiile. După
ce membrilor API le-a fost refuzat în repetate rânduri accesul la diferite evenimente organizate de primăriile din ţară,

Conferinţa de presă la
care a fost făcută publică
declaraţia unui grup
de ONG-uri de media
cu privire la situaţia
posturilor Antena C şi Euro
TV Chişinău.
De la dreapta la stânga:
Ion Bunduchi, Asociaţia
Presei Electronice APEL,
Corina Cepoi, CIJ,
Petru Macovei, API,
Vasile Spinei, Acces Info.
Chişinău, ianuarie, 2007.
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API a mai cerut asigurarea unui acces liber şi egal pentru
toate structurile de presă (API, 2006).

decembrie 2007

Penalizările excesive pentru “defăimare” constituie o altă
chestiune spinoasă a jurnalismului moldovenesc. Un caz
grav în acest sens a fost înregistrat în iulie 2005, când
instanţa judecătorească a dispus ca ziarul „Moldavskie
vedomosti” de expresie rusă să plătească $2,000 pentru
defăimarea directorului întreprinderii de stat Calea Ferată a
Moldovei. Ziarul a scris despre mai multe ilegalităţi şi abuzuri ce ar fi fost comise pe durata renovării sediului central
al întreprinderii. „Moldavskie vedomosti” a recurs la Curtea
Europeană pentru Drepturile Omului, în timp de Raportul
pe ţară al Departamentului de Stat american din 2006 a
calificat incidentul drept un caz serios de violare a libertăţii
presei.

Dar cel mai serios atac asupra libertăţii presei a fost înregistrat în iunie 2004, când reporterul de investigaţii de la ziarul
independent „Timpul”, Alina Anghel, a fost atacată de doi
bărbaţi lângă blocul în care locuia şi a fost lovită cu o rangă
în cap. Alina a stat în spital cu comoţie cerebrală şi un braţ
rupt. Potrivit organizaţiilor locale şi internaţionale, atacul
a fost direct legat de activitatea profesională a reporterului.
Anghel era autorul mai multor articole ce descriau cazuri de
corupţie în rândul funcţionarilor publici. Ulterior, „Timpul”
a pierdut într-un caz de „calomnie” şi a intrat în faliment
după ce curtea i-a aplicat o amendă de $120,000 pentru
„pagube morale”. Reprezentantul OSCE pentru Libertatea
Presei, Miklos Haraszti, nota în acest context că penalizările
mari pentru defăimare sunt deseori utilizate impropriu de
oficialităţi şi a recomandat stabilirea unui „plafon rezonabil”
(OSCE, 2006).

Atacuri asupra presei independente

Integrarea Europeană – ocolind mass-media

Presa independentă din Moldova a suferit nu doar de pe
urma presiunilor economice şi juridice, dar şi de pe urma
unor atacuri mult mai directe asupra jurnaliştilor. Astfel de
presiuni au fost înregistrate înaintea alegerilor locale din
iunie 2007. Cu două luni înainte, forţele de ordine au reţinut
echipele de filmare a două posturi de televiziune. Reporterul
Pro TV a fost luat la secţia de poliţie “pentru identificare”,
deşi a prezentat legitimaţia de jurnalist la faţa locului, iar
cameramanului de la DTV i s-a ordonat să demagnetizeze
caseta video. Principala coaliţie de ONG-uri care a monitorizat campania electorală, Coaliţia Civică pentru Alegeri
Libere şi Corecte – Coaliţia 2007, a condamnat incidentul
afirmând că „acest şir de evenimente nu lasă loc pentru
îndoieli legate de eventuale accidente regretabile, ci, dimpotrivă, sugerează că acţiunile nu au fost deloc întâmplătoare.”
Coaliţia 2007 a mai calificat acţiunile „drept încercări de intimidare a cetăţenilor cu viziuni diferite faţă de cele oficiale
şi drept atentat la libertatea de exprimare.”

Una dintre priorităţile Planului de Acţiuni UE-Moldova
este asigurarea respectării libertăţii presei şi libertăţii de
exprimare. În Planul de Acţiuni, guvernul de la Chişinău
s-a angajat să „asigure o relaţie transparentă între autorităţi şi instituţiile mass-media în conformitate cu recomandările Consiliului Europei; asistenţa financiară din
partea statului să fie efectuată de o manieră strict corectă
şi echitabilă pentru toată presa; să creeze un cadru legal
ce ar garanta libertatea de exprimare de rând cu standardele europene şi pe baza recomandărilor CE” (PAUEM,
2005).

Cu câteva luni înainte, două ziare de expresie românească,
„Jurnal de Chişinău” şi „Ziarul de Gardă”, au fost, la fel,
subiectul unor atacuri directe. În octombrie 2006, în urma
unei spargeri la „Jurnal de Chişinău”, a fost furat computerul
folosit de reporterul politic care la acea oră făcea o investigaţie despre persoanele publice care au colaborat cu serviciile de securitate. În aceeaşi lună, „Ziarul de Garda” semnala
presiuni din partea autorităţilor şi a unor persoane neidentificate în vederea renunţării la anumite subiecte de investigaţie. La fel, ziarul raporta despre tentative de corupere
a jurnaliştilor şi intimidarea surselor. În aceeaşi perioadă,
a fost spartă pagina de internet a Centrului de Investigaţii
Jurnalistice - www.investigatii.md – şi a fost distrusă arhiva
a peste o sută de investigaţii.

Cu toate acestea, lipsa libertăţii şi independenţei presei au
fost menţionate drept o deficienţă principală în realizarea
Planului de Acţiuni atât de Comisia Europeană, cât şi de
organizaţiile specializate din R. Moldova care monitorizează acţiunile guvernului. Această problemă a fost în mod
frecvent ridicată de comunitatea diplomatică de la Chişinău. Cu ocazia Zilei Mondiale a Libertăţii Presei, în mai
2005, diplomaţii din Occident au făcut publică o declaraţie
comună prin care chemau conducerea statului să dezvolte
o presă mult mai vibrantă şi mai liberă – „O presă liberă
şi independentă este un criteriu important de evaluare
a angajamentului oricărui stat faţă de valorile democratice şi ale bunei guvernări” - şi îşi exprimă speranţa că
„recomandările comune ale OSCE şi Consiliului Europei
privind dezvoltarea mass-media publice… vor fi transpuse
în practică în viitorul apropiat”. Un an mai târziu, aceiaşi
diplomaţi chemau guvernul să se “mişte de la vorbe la
fapte” şi să respecte “spiritul valorilor comune Europene”
în implementarea reformelor audiovizuale. De asemenea,
ei au semnalat lipsa de progres în reforma mass-media şi
obstacolele întâmpinate de presă.
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Presiunile politice şi economice înfruntate de mass-media,
plasează Republica Moldova în afara normelor europene.
În ciuda demersului de integrare europeană şi apropiere
de UE, eventual ca membru cu drepturi depline, liderii
moldoveni continuă să privească la CSI ca la un punct de
referinţă, şi nu la fostele ţări comuniste care acum sunt în
Uniunea Europeană. Această abordare trebuie schimbată radical, Moldova urmând să tragă multe foloase dacă
s-ar inspira de la vecina sa, România – membru al UE
cu o istorie, limbă şi cultură comună. Calea României ar
putea servi drept model pentru dezvoltarea mass-media
şi ar oferi lecţii de valoare privind necesitatea unei prese
implicată mult mai activ în stabilirea agendei publice şi
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importanţa accesului la informaţii, precum şi dreptul jurnaliştilor de a activa liber într-un mediu sigur. Regretabil,
Partidul Comuniştilor care se va afla la guvernare până la
următoarele alegeri din primăvara anului 2009 continuă
să ignore aceste principii democratice.
Notă:
Articolul a fost scris în septembrie 2007 pentru publicaţia
“Media in the Enlarged Europe”, Universitatea din
Bedfordshire, Marea Britanie.
Acest articol nu şi-a propus să examineze situaţia presei din
Transnistria, regiune separatistă din partea de est a Republicii Moldova.
Liliana Viţu
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Ştirile televizate:
pentru cine şi cum le prezentăm
Introducere

Moldova, fiind o ţară mică, are o piaţă media mică. Din 1989,
când ţara şi-a proclamat independenţa, piaţa TV s-a dezvoltat
într-un ritm lent. La început, în afară de televiziunea de stat
de la Chişinău, în Moldova puteau fi recepţionate posturile
de stat din România şi Rusia (accesibile şi în prezent). Acum
sunt 8 posturi TV care emit din Chişinău - Moldova 1 (deţinut de stat), Pervîi Canal Moldova (comercial), N4 (comercial), Pro TV Chişinău (comercial), TV7 (comercial), Euro
TV Chişinău (comercial, fost post public municipal), Muz
TV Moldova (comercial), NIT (comercial). Şase dintre ele Moldova 1, N4, Pro TV Chişinău, TV7, Euro TV Chişinău,
NIT – difuzează ştiri locale.
Posturile TV din R. Moldova sunt favorizate de faptul că
populaţia are încredere în mass-media şi, în particular, în
televiziune. Potrivit unui sondaj recent 1, 66% din populaţie
are încredere în mass-media, în timp ce 73% a declarat ca
televiziunea este principala sursă de informare.
Totuşi, există şi provocări. Un alt studiu2 arată ca 97,1% din
populaţie recepţionează semnal TV şi că antena externă este
principala modalitate de recepţie (45,4%). Reţelele prin cablu
sunt accesibile pentru 1/3 din populaţie, iar restul foloseşte
antene de cameră sau antene satelit. Cablul este destul de
răspândit în localităţile urbane (peste 50% la sută din populaţia
oraşelor are acces la televiziunea prin cablu). În acelaşi timp,
doar 14% din locuitorii satelor privesc posturi TV prin cablu.
Modul în care populaţia recepţionează posturile TV a determinat Consiliul Coordonator al Audiovizualului3 să constate
că: ”Domeniul audiovizualului în R.Moldova se dezvoltă în
detrimentul informării cetăţenilor republicii. (...) Repartizarea
neuniformă a frecvenţelor a condus la o discrepanţă vădită în
măsura de informare a cetăţenilor din mediul rural şi celor din
mediul urban”.
1. Posturile TV monitorizate

Sunt monitorizate două posturi TV - postul public Moldova 1
şi TV7. Prin analiza programelor de ştiri am urmărit să stabilim ce fel de ştiri oferă posturile respective şi cum le prezintă,
1. Barometrul Opiniei Publice mai 2007, www.ipp.md
2 . “Utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor de către populaţia
Republicii Moldova – 2006” elaborat de Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare, citat în “Strategia de acoperire a teritoriului naţional”
3. Strategia Consiliului Coordonator al Audiovizualului, www.cca.md

dacă acestea reflectă aceleaşi evenimente, cît timp dedică
reflectării diferitelor subiecte şi cine apare în ştirile televizate.
Monitorizarea a fost efectuată în perioada 1-30 aprilie 2007.
Moldova 1 (www.trm.md) este postul TV naţional, public
prin lege, creat în 1958. Este parte a Companiei TeleradioMoldova, deţinută de stat, şi are acoperire naţională. Postul
este finanţat din banii publici, fondurile fiind alocate în
fiecare an de către Parlament. Moldova 1 difuzează 5 programe de ştiri pe zi, buletinul principal fiind difuzat la ora 21.00
(în limba română). Sâmbăta şi duminica, postul are 6 buletine
de ştiri, principalul fiind tot la 21.00, în română. Nu are ştiri
sportive. Prognoza meteo este difuzată separat de ştiri.
TV7 (www.tv7.md) este un post TV comercial, lansat în 2006,
cu acoperire terestră în Chişinău şi accesibilă pe cablu în
principalele oraşe. Obţine bani din publicitate. Postul aparţine
companiei private „Analitic Media Group”. TV7 retransmite
în Moldova postul rusesc NTV şi şi-a lansat propriul buletin
de ştiri în martie 2006. Are 3 buletine de ştiri pe zi (două fiind
difuzate în reluare a doua zi dimineaţa), programul principal - la ora 20.30 (în limba rusă). Ştirile sportive sunt incluse
în buletinul de bază, în timp ce prognoza meteo este difuzată
separat. În weekend postul nu are buletine de ştiri.
Ambele posturi îşi încep ştirile cu head-uri scurte, cu durata
între 40 şi 60 de secunde, şi în ambele cazuri buletinele sunt
prezentate de femei.
2. Analiza

2.1 Aspecte tehnice
Cea mai evidentă diferenţă dintre postul public şi cel comercial
monitorizate este cea a calităţii imaginilor. Cadre clare, foarte
bine alese şi filmate este regulă la TV7, în timp ce imagini
întunecate, neclare şi lipsă de focalizare pot fi întâlnite des la
Moldova 1. De exemplu, într-o ştire despre o strategie aprobată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, difuzată pe
02.04.2007, interviul cu preşedintele CCA nu avea focalizare;
un subiect despre campania de semănat din raionul Soroca, din
02.04.2007, avea imagini de calitate foarte proastă; un reportaj
despre preluarea funcţiilor de către noul preşedinte al companiei Teleradio-Moldova, din 11.04.2007, avea interviuri filmate
în lumina geamului; ştirea despre un poliţist răpit la Corjova
de miliţia transnistreană4, din 12.04.2007, avea un interviu în
4. Transnistria este o parte mică a Republicii Moldova, situată pe malul

Mass-media în Republica Moldova

6

Audiovizual
cadru asimetric. Teoretic, cele două posturi ar fi trebuit să aibă
imagini de calitate comparabilă, deoarece folosesc mijloace tehnice de calitate şi vârstă comparabile.
2.2 Forma ştirilor şi forma de prezentare
În perioada monitorizată, Moldova 1 a difuzat 139 de ştiri.
Mai mult de o treime au avut forma voice over (subiecte scurte citite de prezentator şi acoperite parţial cu imagini, fără
interviuri înregistrate).
Voice over-ele sunt folosite de obicei atunci când ziariştii
nu reuşesc să găsească toţi protagoniştii unei ştiri, dar acest
lucru nu este întotdeauna valabil pentru Moldova 1. Pe data
de 02.04.2007, un lider al opoziţiei a organizat o conferinţă
de presă, cerând preşedintelui ţării să-şi dea demisia. Evenimentul a fost reflectat atât de TV7, cât şi de Moldova 1. Postul
privat a difuzat însă un reportaj (1’52”), în timp ce Moldova
1 a pus pe post un voice over scurt (37”). În ştirea sa, postul
public nici măcar nu a menţionat că politicianul a cerut demisia şefului statului. Subiectul începe cu: „Dumitru Braghiş,
preşedintele Partidului Democraţiei Sociale, a dat publicităţii
o scrisoare deschisă adresată preşedintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin. Situaţia din economia naţională este
calificată de deputatul PDS drept catastrofală...”, continuă cu
aprecieri date de Dumitru Braghis climatului investiţional şi
social, şi se încheie cu: „Dumitru Braghiş consideră că problemele existente în economia naţională şi în mediul social pot
fi soluţionate, iar Moldova mai are şanse să prospere şi să se
plaseze printre ţările europene dezvoltate”. Acest
subiect reprezintă o încălcare gravă a eticii
jurnalistice, dacă nu chiar o posibilă tentativă
de a manipula publicul. Omiterea unor detalii
esenţiale distorsionează, în cele din urmă, mesajul. Forma în care a fost reflectat evenimentul
a creat impresia că a fost mai puţin interesant şi
mai puţin important decât alte subiecte care au
avut interviuri înregistrate şi o durată obişnuită.

decembrie 2007
Exemple:
m 02.04.2007. Şeful statului l-a prezentat pe preşedintele
Curţii Supreme de Justiţie (prima ştire în jurnal);
m 02.04.2007. Primul-ministru în vizită la o fermă de porci;
m 03.04.2007. Primul-ministru prezidând o şedinţă despre
organizarea unui for economic;
m 11.04.2007. Preşedintele întâlnind un oficial american de
la Millennium Challenge (prima ştire, VO);
m 12.04.2007. Preşedintele inaugurând o staţiune tehnologică
de maşini într-un sat din stânga Nistrului;
m 12.04.2007. Primul-ministru vizitând o gospodărie agricolă din sudul ţării;
m 12.04.2007. Preşedintele Parlamentului în vizită în capitala
Găgăuziei5 etc.).
Nici Moldova 1, nici TV7 nu au difuzat reportaje în
direct. Totuşi, postul public a folosit, în trei cazuri,
intervenţii telefonice ale reporterilor, dintre care două
(02.04.2007 şi 20.04.2007) au vizat criza politică dintr-o
ţară vecină.
De asemenea, au existat evenimente reflectate de TV7, pe
care Moldova 1 le-a ignorat. Pe 11.04.2007, 24.04.2007 şi
25.04.2007, postul comercial a relatat despre un proces de
judecată în care a fost implicat şeful statului. Un deputat
l-a acţionat pe preşedintele ţării în judecată, acuzându-l de
calomnie. La 11.04.2007, instanţa a stabilit data la care va
examina plângerea, apoi, pe 24.04 şi 25.04, au avut loc două

Cele mai multe ştiri, 54% la Moldova 1 şi 53%
la TV7, au avut forma de reportaj (subiecte
cu interviuri înregistrate) şi au vizat evenimente curente. Dacă, însă, postul privat
s-a concentrat pe conferinţe de presă şi alte
evenimente publice, postul public a vizat activitatea şefului statului, a primului-ministru şi
a preşedintelui parlamentului (23 de subiecte
din totalul celor 73 de reportaje s-au referit
direct la întâlniri, discursuri sau evenimente
publice la care a participat cel puţin unul din
cei trei oficiali.

stâng al râului Nistru, necontrolată de autorităţile oficiale. În 1990, liderii
locali au proclamat independenţa regiunii, nerecunoscută însă internaţional.
În 1992, în zonă a avut loc un conflict armat care a durat câteva luni. De
atunci, părţile negociază o soluţie pentru diferend.

5. Găgăuzia (Gagauz-Yeri) este o unitate teritorial-administrativă autonomă
în cadrul Republicii Moldova.

buletin analitic

7

Audiovizual

decembrie 2007
În timp ce TV 7 foloseşte uneori oamenii
simpli drept sursă de informare pentru
a aborda probleme cotidiene – de exemplu, ştirea difuzată pe data de 03.04.2007,
despre o femeie care a intrat în conflict cu
o companie de construcţii care intenţiona
să-i demoleze casa - Moldova 1 nu are nicio
ştire despre oameni simpli. Postul comercial, de asemenea, a făcut un Vox-pop despre
alegerile locale şi candidaţii la funcţia de
primar de Chişinău. Moldova 1 nu a avut
niciun Vox-pop. Postul public nu a folosit
experţi independenţi pentru a comenta
documente şi decizii oficiale. ONG-urile
şi partidele politice s-au bucurat de spaţiu
minim la televiziunea naţională.
Pe data de 20.04.2007, şeful statului a prezentat trei iniţiative economice în Parlament.
TV7 şi Moldova 1 au reflectat evenimentul folosind câte 8
şi, respectiv, 9 interviuri. Distribuţia a variat foarte mult6:

şedinţe de judecată (reflectate şi de alte posturi TV). Până
la urmă, judecătorul a respins plângerea depusă de către
deputat. Oricum, însă, procesul de judecată l-a pus pe şeful
statului într-o lumină defavorabilă. Telespectatorii postului
public nu au avut ocazia să urmărească procesul, deoarece
Moldova 1 nu a difuzat nimic despre acesta.
Interviurile lungi reprezintă o problemă serioasă la Moldova
1. Demnitarii sunt lăsaţi să vorbească mai mult de 1 minut
despre subiecte complicate şi, uneori, strict tehnice. De exemplu, pe data de 11.04.2007, postul public a relatat despre reluarea exporturilor de fructe şi legume în Rusia. Toată ştirea, de
1’43”, a fost construită dintr-un singur interviu cu viceministrul agriculturii, care a explicat procedura de export în Rusia.
Publicul-ţintă al acestui subiect a fost limitat - exportatorii,
care oricum nu au putut să-şi facă notiţe din ceea ce a spus
viceministrul despre procedură.

TV7
Moldova 1
1) „Pentru” iniţiative		
1) „Pentru” (V. Voronin)
(V. Voronin)
2) „Pentru” (I. Dodon)		
2) „Pentru” (I. Dodon)
3) „Împotrivă” (I. Guţu)		
3) „Împotrivă” (I. Guţu)
4) „Împotrivă” (V. Cosarciuc)
4) „Pentru”
				
(E. Ostapciuc)
5) „Împotrivă” (A. Ţăranu)		
5) „Pentru” (Iu. Roşca)
6) „Împotrivă” (Iu. Bolboceanu)
6) „Neutru” (D. Diacov)
7) „Pentru” (E. Ostapciuc)		
7) „Pentru” (I. Dodon)
8) „Pentru” (Iu. Roşca)		
8) „Pentru”
				
(N. Bondarciuc)
(Aici ar putea fi adăugat		
9) „Pentru” (V. Voronin)
un stand up ironic făcut
de reporter, precum şi imagini
cu un gest nepoliticos al şefului
statului, care l-a împins uşor pe premier.)

2.3 Surse de informare şi echilibru

Astfel, TV 7 a avut 4 interviuri întru susţinerea iniţiativelor

Oficiali din Guvern, ONG-uri, partide politice, instituţii publice şi experţi independenţi servesc drept surse de informare
atât pentru postul comercial, cât şi pentru cel public. Fiecare
însă îşi foloseşte sursele diferit şi dă preferinţă anumitor
categorii de surse. Moldova 1 obţine cea mai mare parte a
informaţiilor de la demnitari de stat (vezi mai sus – 23 din 73
de reportaje îi vizează direct pe cei trei oficiali de prim rang).
Majoritatea ştirilor economice au drept sursă principală
de informaţie Guvernul - 13 din 25 de subiecte (6 din 23 la
TV7).

6. Vladimir Voronin, preşedintele Republicii Moldova, liderul Partidului
Comuniştilor;
Igor Dodon, ministrul Economiei şi Comerţului;
Ion Guţu, membru al partidului de opoziţie “Alianţa Moldova Noastră”;
Valeriu Cosarciuc, membru al partidului de opoziţie “Alianţa Moldova
Noastră”;
Anatol Ţăranu, deputat neafiliat, membru al Partidului Naţional Liberal,
de opoziţie;
Iurie Bolboceanu, deputat neafiliat, membru al Partidului Democraţiei
Sociale, de opoziţie;
Eugenia Ostapciuc, preşedinte al fracţiunii parlamentare a Partidului
Comuniştilor;
Iurie Roşca, vicepreşedinte al Parlamentului, lider al Partidului Popular
Creştin-Democrat;
Dumitru Diacov, lider al Partidului Democrat;
Nicolae Bondarciuc, deputat comunist.
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şefului statului şi 4 interviuri împotriva
lor. Moldova 1 a difuzat 7 interviuri favorabile, doar unul împotriva propunerilor
şi unul neutru.
De asemenea, postul comercial a acordat
fiecărui vorbitor timp aproximativ egal.
La Moldova 1, interviul „Împotrivă” şi
„Neutru” au avut împreună o durată mai
mică decât orice interviu „Pentru”.
Există probleme serioase în ce priveşte
echilibrul subiectelor despre crime. Postul
public a avut 7 astfel de ştiri, TV7 - 6. Toate subiectele au fost obţinute de la poliţie,
şi chiar cea mai mare parte a imaginilor
folosite în ştiri a fost filmată de poliţişti.
Niciun reportaj nu a avut o a doua sursă – nici suspecţii,
nici avocaţii lor nu au fost citaţi sau intervievaţi de ziarişti
(Moldova 1 şi TV 7 au reflectat practic în aceeaşi manieră un
subiect despre un avocat care a încercat să angajeze un asasin
pentru a-şi ucide un fost partener de afaceri şi care a fost
prins de poliţie – 02.04.2007).
2.4 Durata ştirilor
Durata totală a buletinelor de ştiri din perioada monitorizată ale celor două posturi a fost diferită. Moldova 1 a difuzat
aproximativ 3 ore şi 20 de minute de ştiri, iar TV7 - 2 ore şi
31 de minute. Lungimea buletinelor de ştiri a variat, în cazul
postului public, de la 23 la 31 de minute, iar în cazul postului
comercial – de la 16 la 22 de minute.
Subiectele din diferite domenii au avut cote aproape egale de
timp şi de număr în buletinele de ştiri. La Moldova 1, ştirile

politice, de exemplu, reprezintă 15% din numărul total de
materiale şi 14% din timpul total. Diferenţa este mai mare
atunci când este vorba despre ştirile economice – 18% din
numărul total şi 21% din timpul total. Acest lucru se explică
prin durata fiecărei ştiri.
Statisticile privind durata subiectelor la Moldova 1 arată că
postul public deseori difuzează ştiri mai lungi de 2 minute, iar
uneori pot fi văzute ştiri de 5 şi chiar 6 minute. De exemplu, un reportaj despre inaugurarea, de către şeful statului,
a unei staţiuni tehnologice de maşini într-un sat, pe data de
12.04.2007, a avut exact 6 minute; ştirea despre prezentarea
în Parlament a iniţiativelor economice ale preşedintelui, pe
20.04.2007, a durat 6’26”; un subiect despre întâlnirea preşedintelui Parlamentului cu un grup de studenţi, pe 23.04.2007,
a avut aproape 4 minute. Postul comercial, de asemenea,
are ştiri mai lungi decât de obicei, dar 6 minute, care de fapt
reprezintă un sfert dintr-un buletin normal, este un record
nedoborât.
2.5 Critici şi atitudine
În aprilie 2007, mass-media din Moldova
au reflectat pe larg trei iniţiative economice,
care au vizat climatul investiţional, lansate
de preşedintele ţării. În perioada monitorizată, Moldova 1 a difuzat 4 ştiri (15% din
totalul ştirilor economice) care au vizat
direct acest subiect.
În două cazuri, a fost vorba despre reportaje cu reacţii la propunerile făcute de şeful statului. O ştire difuzată pe 11.04.2007
a fost prezentată cu cuvintele „Există deja
reacţii pozitive din partea agenţilor econo-
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mici...”. Reportajul care a urmat conţinea două interviuri,
unul cu preşedintele Camerei de Comerţ, care este un
funcţionar public, şi altul cu o persoană prezentată drept
agent economic. Imaginile folosite pentru ştire sugerau
că „agentul economic” este reprezentant al unei uzine din
Chişinău deţinută de proprietari ruşi. Ambele interviuri
susţineau iniţiativele preşedintelui. Un reportaj similar,
pe 12.04.2007, a fost prezentat în felul următor: „Apar noi
opinii despre iniţiativele preşedintelui...”. În ştire erau două
interviuri favorabile – unul cu un demnitar din Găgăuzia,
şi altul cu o persoană prezentată drept agent economic din
Găgăuzia. Iniţiativele preşedintelui au mai fost vizate pe
12.04.2007 într-o ştire scurtă despre o vizită programată a
unei misiuni a Fondului Monetar Internaţional, şi într-un
reportaj lung despre discuţiile din Parlament pe marginea
propunerilor, pe 20.04.2007 (vezi 2.3 Surse de informare şi
echilibru). Niciun subiect din cele 4 nu a conţinut comentarii critice (cu excepţia unui interviu scurt din ştirea de
pe 20.04.2007) pe marginea propunerilor economice făcute
de şeful statului.
Postul comercial a difuzat 2 ştiri despre iniţiativele preşedintelui – una pe 12.04.2007, când un consilier prezidenţial
a explicat propunerile – o ştire neechilibrată, cu un singur
interviu acordat de oficial, dar tratată neutru. Al doilea reportaj, pe 20.04.2007, a fost mai mult sau mai puţin echilibrat şi a
reflectat discuţiile din Parlament (vezi 2.3 Surse de informare
şi echilibru).
Pe 02.04.2007, Primăria Chişinău a anunţat că, începând cu
ziua următoare, străzile oraşului vor fi spălate în fiecare dimineaţă. Atât TV7, cât şi Moldova 1 au difuzat declaraţia. Dar
numai postul comercial a continuat subiectul a doua zi, cu o
ştire în care se arăta că Primăria nu şi-a onorat promisiunea.
Ambele posturi au avut ştiri în care atitudinea ziariştilor sau/
şi a staţiei a fost evidentă. Jumătate din ştirile difuzate de
Moldova 1 ar putea fi interpretate ca fiind relatări pozitive
despre evenimente pozitive. Printre acestea se numără: un subiect despre veniturile bugetare (03.04.2007), vizita primuluiministru la o gospodărie agricolă în sudul ţării (12.04.2007),
o ştire despre prezentarea vinurilor moldoveneşti în Suedia
(20.04.2007) etc. 41% este cota ştirilor cu atitudine neutră,
deşi conţinutul variază - pozitiv, negativ sau neutru. De cele
mai multe ori, acesta e cazul ştirilor externe. Atitudinea
negativă în context negativ (5%) este întâlnită în cazul ştirilor
despre crime.
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ţie, să reflecte evenimente de pe o suprafaţă cât mai mare şi să
abordeze un spectru cât mai larg de subiecte.
Deşi Moldova 1 are acoperire prin eter pe tot teritoriul ţării,
iar postul comercial acoperă doar capitala, distribuţia teritorială a ştirilor este practic egală - 88% RM, 4% Transnistria
şi 1% Găgăuzia pentru TV7 şi 76% RM, 1% Transnistria şi
1% Găgăuzia în cazul Moldova 1 (diferenţele până la 100%
reprezintă ştiri externe).
Aceasta înseamnă 3 ştiri din cele două regiuni la Moldova1
– 1 din Găgăuzia şi 2 din Transnistria. În două cazuri, ştirile
din regiuni reflectau vizite ale oficialilor – pe 12.04.07 preşedintele a inaugurat o staţiune tehnologică de maşini pe malul
stâng al Nistrului, pe 12.04.07 preşedintele Parlamentului s-a
întâlnit cu deputaţii locali din Comrat, capitala autonomiei
Găgăuze. O singură ştire, difuzată în aceeaşi zi, despre un
poliţist răpit de miliţia transnistreană, nu a implicat demnitari
oficiali.
Majoritatea absolută a subiectelor despre evenimente de pe
teritoriul ţării (fără Transnistria şi Găgăuzia) – 97 din 105 –
au constituit relatări din capitala Republicii Moldova, Chişinău. 8 subiecte au vizat evenimente din alte oraşe. TV7 a avut
3 ştiri din 104 despre evenimente din alte localităţi.
Pe lângă ştiri din cele două regiuni mari, Moldova 1 a difuzat
ştiri despre afaceri internaţionale şi, implicit, alte ţări (31
ştiri/22% din total).
Posturile comerciale caută ştiri senzaţionale care ar suscita
interesul publicului şi ar majora astfel ratingurile şi veniturile din publicitate. Din acest punct de vedere, postul
public are mai puţine griji, deoarece bugetul său este
aprobat la începutul fiecărui an. Cu toate acestea, distribuţia temelor la cele două posturi monitorizate este aproape
similară. Ştirile politice, economice şi sociale predomină
la Moldova 1 şi la TV7. Evenimentele din cultură sunt
reflectate mai puţin, în timp ce subiecte ce ţin de educaţie,
ştiinţă, religie şi ecologie aproape că nu sunt abordate de
cele două posturi.
3. Concluzii

3.1 Aspectul profesional
n Calitatea imaginii şi a montajului la postul public trebuie
îmbunătăţite esenţial;

2.6 Distribuţie teritorială şi teme

n Moldova 1 ar putea folosi un spectru mai larg de forme de
relatări, inclusiv, dar nu numai, reportaje în direct şi Voxpop;

Serviciile publice de teleradiodifuziune ar trebui, prin defini-

n Este absolut necesară diversificarea surselor de informa-
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Audiovizual
re, în primul rând, includerea oamenilor simpli în lista
surselor;
n Multe ştiri difuzate de Moldova 1 nu sunt echilibrate – o
problemă care poate ridica semne de întrebare privind
credibilitatea postului;
n Cazul evident de informaţie greşită (02.04.2007 scrisoarea liderului de opoziţie către preşedinte – vezi 2.2 Forma ştirilor
şi forma de prezentare) lasă loc pentru incertitudini şi poate
provoca temeri despre posibile cazuri similare. Din acest
motiv, corectitudinea informaţiei trebuie monitorizată strict.

decembrie 2007
te din punctul de vedere al celor care privesc ştirile, iar
relatările ar trebui să înceapă cu efectele pe care diferite
evenimente, fenomene sau decizii le pot avea asupra vieţilor oamenilor;
n Postul public ar trebui să reflecte mai multe evenimente
din afara capitalei – din Găgăuzia, Transnistria şi alte
regiuni;

3.2 Aspectul social

n Critica este o parte esenţială a procesului decizional şi
a implementării deciziilor – opoziţia politică, experţii
independenţi şi ONG-urile trebuie să-şi găsească locul în
buletinele de ştiri ale postului naţional;

n Moldova 1 trebuie să se concentreze asupra oamenilor
simpli, şi nu a oficialilor. Evenimentele ar trebui aborda-

n Ştirile externe ar trebui să deţină o cotă mai mică (acum
22% din numărul total al ştirilor şi 12% din timpul total).
Departamentul Cercetări şi Publicaţii,
Centrul Independent de Jurnalism

*Notă. Studiul a fost efectuat în cadrul Proiectului Reţelei de profesionalizare a mass media din sud-estul Europei
(SEENPM) “Collision and Cooperation, Media Business Interests and the Public Needs in South East Europe” şi publicat
în culegerea “Indicator of Public Interest: TV Prime Time Domestic News – Monitoring and Analysis of TV News
Programs in 10 SEENPM countries”. Media Plan Institute, Sarajevo. August, 2007
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Relaţiile publice în administraţia publică
şi comunicarea on-line
Introducere

Secolul XXI poate fi numit şi secolul comunicării. Nu ne
putem imagina astăzi o societate fără telefonie mobilă, fără
televiziune, fără internet, fără tot ce poartă numele generic de
comunicare. Iată doar una dintre definiţiile date în literatura de specialitate: „Comunicarea reprezintă o caracteristică
fundamentală a fiinţei umane şi exprimă universalul, spre
deosebire de comunicaţie, care se referă la instrumentele, la
tehnicile şi tehnologiile ce înlesnesc şi amplifică procesul de
comunicare dintre indivizi şi colectivităţi, conferindu-le, în
anumite cazuri, caracter de masă”1. Nu am ales întâmplător
această definiţie, comunicarea şi comunicaţia fiind elementecheie în procesul relaţiilor publice desfăşurate în instituţiile
administraţiei publice la toate nivelurile. În articolul de faţă
se utilizează următoarele principii metodologice: investigaţii
comparate privind managementul relaţiilor publice efectuat
de către preşedinţia şi parlamentul Republicii Moldova în
site-urile lor (la compartimentul relaţii publice, relaţiile cu
presa şi contacte) vizavi de paginile web similare din alte
state, analiza conţinutului site-urilor sus-menţionate din
perspectiva teoriei relaţiilor publice eficiente şi elaborarea
recomandărilor pentru un management eficient al RP2 în
administraţia publică (AP).

alte cuvinte, relaţiile publice în orice organizaţie, iar în cazul
administraţiei publice în special, sunt orientate către interesul public. În viziunea lui Paul Marinescu, „Relaţiile publice
reprezintă managementul comunicării pe baza interesului
public”. Observând de-a lungul ultimilor ani evoluţia RP în AP,
îndrăznim să lansăm ipoteza că în Republica Moldova domeniul RP nu este încă apreciat nici la nivel managerial superior
(conducerea parlamentului, guvernului, preşedinţia), nici la
nivelul societăţii în ansamblu. Vom încerca în cele ce urmează
să stabilim care este veriga cea mai vulnerabilă în lanţul slăbiciunilor RP-ului autohton. Managementul RP poate fi efectuat
de o structură modernă, alcătuită în conformitate cu rigorile
genului. Să vedem mai întâi cum definesc specialiştii structura
unui departament clasic de relaţii publice4. Conform specialiştilor, una dintre formulele potrivite pentru RP în administraţia
publică ar fi poziţionarea departamentului de relaţii publice, în
contact cu toate celelalte subdiviziuni, centralizând informaţiile
ascendente şi descendente. Acest tip de organizare prezintă
avantajul că specialiştii din cadrul departamentului de relaţii
publice dispun de toate informaţiile şi pot prezenta conducerii
soluţii pentru rezolvarea crizelor de imagine şi a problemelor
de comunicare.
Relaţiile publice în AP. Veriga slabă

Care este locul managementului RP în Republica Moldova în
general şi în domeniul Administraţiei Publice în particular? În
viziunea specialiştilor3, cele mai importante caracteristici ale
relaţiilor publice sunt: deliberarea: informarea, influenţarea
şi obţinerea unui răspuns din partea publicului; planificarea:
resursele oricărei organizaţii sunt limitate şi de aceea trebuie
planificate în raport cu importanţa activităţilor derulate; performanţa: performanţa echipei de relaţii publice şi rezultatele
ei determină performanţa organizaţiei în raport cu clientul;
comunicarea bilaterală: preluarea informaţiilor din mediul în
care operează organizaţia, transmiterea de noi informaţii şi
urmărirea feed-back-ului acestora; interesul public: scopul de
bază al activităţii de relaţii publice este satisfacerea nevoilor
publicului; dimensiunea managerială: eficienţa activităţilor
de relaţii publice depinde de calitatea managementului. Cu

Eficienţa relaţiilor publice este apreciată după rating, sondaje,
opinii etc. Judecând după rezultatele sondajelor, efectuate
de Institutul de Politici Publice în ultimii ani, populaţia nu
are prea mare încredere în organele administraţiei publice.
Astfel, la întrebarea „Care este sursa de informaţii în care
aveţi cea mai mare încredere” doar 3% au răspuns „APL” şi
doar ca a doua sursă.5 Menţionăm că „încrederea totală în
APL” în noiembrie 2006 era de 7%6. Asistăm, cu alte cuvinte,
la o imagine în cădere liberă a APL, lucru care ar pune pe
jar conducerea la toate nivelurile. Nu însă şi la noi. Privind
televizorul, ai impresia că lucrurile merg din bine în mai
bine. Lipsa de clarviziune politică, economică şi de comunicare într-un domeniu atât de delicat ca RP în AP conduce de
multe ori la crize grave de imagine care, la un moment dat,
nu mai pot fi gestionate şi soluţionate eficient. În lucrarea
sa “Антикризисный PR и консалтинг”, specialistul rus
A.Olşevski7 susţine că ignorarea importanţei unor RP eficien-

1. Monica Voicu, Costache Rusu, „ABCul comunicării manageriale”
Editura Danubius, 1998, pag.11
2. RP – de aici încolo vom utiliza termenul de RP pentru definirea Relaţiilor
Publice
3. Cristina Coman. Relaţiile Publice. Principii şi strategii”, Polirom, 2001

4. V. Stancu, M. Stoica, A. Stoica - Relaţii publice - Succes şi credibilitate,
Editura Concept Publishing, Bucureşti, 1997, p. 142
5. B12 http://www.ipp.md/barometru1.php?l=ro&id=30
6..http://www.ipp.md/print.php?l=ro&id=29&pl=ba
7. http://polbu.ru/olshevsky_consulting/ch58_i.html
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te şi perpetuarea unor crize de imagine de durată pot duce la
cele mai grave consecinţe pentru organizaţie. Din tabelul de
mai jos putem trage concluzia că în Republica Moldova AP
de toate nivelurile, partidele politice, instituţiile statului trec
printr-o criză de imagine nemaivăzută, fenomen trecut sub
tăcere de către reprezentanţii AP şi specialiştii în domeniul
relaţiilor publice:
D1. Câtă încredere aveţi în …? Foarte multă
(pe linie câte un răspuns)		
încredere
1. Guvern 			
5.7%		
2. Parlament 			
5.6%		
3. Preşedintele ţării		
11.4%		
4. Justiţie 			
3.5%		
5. Armată 			
9.8%		
6. Biserică 			
39.5%		
7. Primărie 			
8.4%		
8. Partide politice		
1.8%		
9. Bănci 			
6.7%		
10. Poliţie			
4.0%		
11. Mass-media 			
9.0%		
(presă, radio. televiziune)
12. Organizaţii neguvernamentale 4.2%		
(obşteşti)
13. Sindicate			
3.6%		

Sursa: http://www.ipp.md/barometru1.php?l=ro&id=30, 2007

activităţile pe care reprezentanţii AP vor să le facă publice şi
cunoscute de opinia publică), apoi în privinţa feed-backului
putem găsi lacune serioase mai la toate nivelurile de RP în
AP.
Punctele slabe ale RP în AP sunt: lipsa de pregătire a funcţionarilor din AP, insuficienţa unui sistem permanent de perfec-

Oarecare
încredere
30.4%		
26.5%		
35.8%		
28.2%		
35.9%		
38.5%		
38.9%		
17.6%		
32.0%		
24.2%		
56.7%		

Nu prea		
am încredere
32.9%		
35.9%		
22.3%		
34.5%		
27.7%		
10.5%		
30.6%		
38.7%		
28.1%		
32.6%		
17.1%		

Nu am deloc
încredere
24.9%		
25.2%		
24.5%		
21.4%		
14.1%		
5.7%		
16.0%		
27.4%		
19.3%		
31.5%		
8.8%		

NŞ

NR

4.1%
4.8%
4.0%
10.2%
10.7%
3.6%
4.4%
12.6%
12.1%
6.0%
6.6%

1.9%
2.1%
1.9%
2.2%
1.9%
2.1%
1.6%
2.0%
1.8%
1.6%
1.8%

34.5%		

22.6%		

12.0%		

24.4%

2.4%

27.2%		

25.6%		

13.9%		

26.9%

2.8%

Din punctul de vedere al specialiştilor de RP, unul dintre
conceptele de relaţii publice cele mai vehiculate este acela
de imagine. În planificarea de relaţii publice este utilizată
imaginea dorită (wish image). Imaginea dorită este cea pe
care administraţia doreşte să o promoveze în interior şi în
exterior. Identificarea imaginii dorite stă la baza formulării
obiectivelor de relaţii publice, de calitatea lor depinzând în
mare măsură succesul întregii activităţi de RP. Managementul comunicării se bazează pe planificarea de relaţii publice,
care se desfăşoară în mai multe etape: identificarea problemei; stabilirea obiectivelor generale; formularea strategiilor;
planificarea, elaborarea mixului de relaţii publice şi programarea; evaluarea. Toate aceste etape sunt la fel de importante şi necesită o abordare responsabilă şi calificată. Din
păcate, nu vom găsi, judecând după rezultatele activităţii, o
atitudine profesionistă faţă de un domeniu atât de important
ca RP în niciunul din site-urile AP. Există câteva mijloace
prin care AP poate folosi benefic RP: comunicatele de presă,
interviurile, conferinţele de presă, evenimentele organizate,
utilizarea mass-media, radioul, TV. Totuşi, aceste forme de
RP fac parte din activităţile unilaterale, de la organizaţie la
public. După cum am văzut mai sus, eficienţa RP se măsoară prin feed.back-ul, adică prin relaţia bilaterală, dintre AP
şi public, adică cetăţean. Şi dacă faţă de activităţile „unilaterale” nu avem obiecţii (atât paginile web, cât şi posturile de
radio şi TV şi presa scrisă oferă suficientă informaţie despre

ţionare în domeniu, slaba pregătire profesională şi deprinderile
venite dintr-un sistem totalitar, în care funcţionarul AP nu
raportează cetăţenilor despre activităţile sale.
Gestionarea RP de către AP
din Republica Moldova

Pentru a urmări cum se desfăşoară RP la nivel naţional,
vom utiliza metoda de analiză comparată a unor site-uri din
Republica Moldova, România şi Rusia. Menţionăm că pentru
cei interesaţi există suficientă literatură în domeniu, editată
în cadrul unor proiecte internaţionale. Aducem aici exemplul
organizaţiei neguvernamentale Acces-Info8, care editează de-a
lungul anilor lucrări extrem de utile precum „Liberul acces
la informaţie. Manual pentru funcţionarii publici”. În scurta
adnotare la ediţia din 2006, autorii scriu: „Adoptarea unei
legi, inclusiv a Legii privind accesul la informaţie este doar un
prim pas. Punerea ei în aplicare, inclusiv transformarea culturii administrative în una mai democratică şi mai responsabilă,
ridică mari obstacole, mai ales ţărilor cu economii vulnerabile, unde bugetul de stat pentru punerea în aplicare a unui
program general de măsuri complementare este limitat. Acest
manual, destinat autorităţilor publice, este conceput ca sursă
de inspiraţie pentru funcţionarii care doresc sau trebuie să-şi
ridice activitatea administrativă la cele mai înalte standarde
ale libertăţii de informare; manualul este menit să-i ajute să-şi
8. http://www.acces-info.org.md/index.php?cid=165
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profesionalizeze activitatea, atrăgându-şi astfel încrederea şi
aprecierea publicului”.
Este evident că funcţionarii publici nu citesc astfel de literatură, determinând rămânerea noastră în urmă la capitolul
accesul la informaţie şi Relaţii Publice eficiente.
În ceea ce urmează vom analiza paginile web ale unor instituţii de AP sub aspectul comunicării lor cu publicul larg,
metodologia comparativa fiind axată pe următoarele criterii:
deschiderea site-ului spre publicul larg, prezenţa unor contacte concrete (nume, numere de telefon, forum, e-mail), sistem
de evaluare a comunicării (date statistice, feed-back, indici),
actualizarea permanentă a paginii etc.
Preşedinţia

Site-ul preşedintelui Republicii Moldova,
Vladimir Voronin http://www.presedinte.md/
Site-ul oficial al preşedintelui Republicii Moldova9 la rubrica „Serviciul de presă” nu oferă un model de comunicare eficientă (vezi http://www.presedinte.md/press.php?lang=rom).
Nu veţi găsi în această pagină numele persoanelor de contact,
vreun număr de telefon, vreo adresă poştală sau de e-mail,
ca să nu mai vorbim de un Forum, în care cetăţeanul de rând
ar putea să comunice cu Preşedinţia. Nu există o delimitare dintre relaţiile cu presa şi relaţiile publice. În pagina
Aparatul preşedintelui (http://www.presedinte.md/apparat.
php?lang=rom) găsim o Direcţie drept şi relaţiile publice,
cu un şef al direcţiei, consilier al preşedintelui în problemele
juridice, Artur Reşetnicov, tel.: 50-42-44; Fax: 24-55-26, şi
un şef adjunct al direcţiei, Edgar Bejan, tel.: 50-42-44. Apoi,
aparte, găsim şi Serviciul de presă, format dintr-un şef al serviciului, tot el şi purtător de cuvânt al preşedintelui, Natalia
Vişanu, tel.: 50-42-30. Aceste persoane nu pot fi contactate
prin e-mail şi este extrem de greu să fie găsite la telefon.
Ţinându-se cont de încrederea cetăţenilor în organele AP,
mă îndoiesc că un om de rând formează frecvent numerele
respective pentru a se informa într-o problemă sau alta.
Site-ul preşedintelui României, Traian Băsescu
http://www.presidency.ro
O cu totul altă situaţie atestăm în site-ul preşedintelui României, Traian Băsescu10. Aici există pagina „Departamentul de
Comunicare Publică”, rubrica „Contacte”, adrese, telefoane şi
e-mailuri. Rubrica „Interactiv”11 permite contactul bilateral
eficient şi oferă oricărui cetăţean posibilitatea de a se adresa
preşedintelui cu o rugăminte sau să solicite informaţii. Şi nu
este vorba, după cum vom vedea mai jos, de o abordare for9. http://www.presedinte.md/
10. http://www.presidency.ro/?_RID=dep&id=3&_PRID=dep_pers
11. http://www.presidency.ro/?_RID=dep&id=3&_PRID=dep_pers
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mală a comunicării cu cetăţenii. Citim în „România Liberă”12
din 18 mai 2007: „Preşedintele Traian Băsescu a intrat în Cartea Recordurilor ca fiind preşedintele care a răspuns cel mai
rapid unei solicitări venite din partea unui cetăţean, se anunţă
pe site-ul World Records Academy. Potrivit sursei citate, preşedintele Băsescu a răspuns în mai puţin de două ore, pe 18
aprilie, unei solicitări…”. În acest sens, Traian Băsescu poate
servi drept exemplu de manager eficient al RP în AP13.
Site-ul preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin www.kremlin.ru
Şi site-ul preşedintelui Rusiei V.Putin14 este cu mult mai bogat
ca cel al preşedintelui V.Voronin şi conţine rubrici necesare
comunicării bilaterale cu cetăţenii, cum ar fi rubria „Scrisori”
ce include modalitatea de a trimite o scrisoare prin poşta obişnuită sau cea electronică, precum şi statistica privind adresările
către preşedintele Putin, tematica lor şi geografia scrisorilor.
Preşedintele rus are mai multe direcţii care includ Serviciul de
presă şi de informare, de examinare a petiţiilor, de comunicare
internă şi externă. Şi pe acest site găsim contactele necesare şi
adrese electronice pe care utilizatorii le pot folosi cu uşurinţă.
Parlamentul

Site-ul oficial al Parlamentului Republicii Moldova
www.parlament.md
În comparaţie cu site-ul Parlamentului15, cel al preşedintelui
Republicii Moldova pare a fi extrem de bogat. Pagina Parlamentului, organul legislativ ales în mod democratic de către
cetăţenii Republicii Moldova, este o mostră de anacronism
electronic. Site-ul nu oferă niciun număr de telefon al deputaţilor, fracţiunilor parlamentare sau măcar al Serviciului de
presă şi imagine (vezi http://www.parlament.md/apparatus/
services). Organul democratic reprezentativ se ascunde cu
grijă de alegători. Niciun fel de comunicare, niciun feed-back.
Am încercat de câteva ori să găsesc telefoanele unor deputaţi
– nici serviciul 1189 nu oferă astfel de informaţii, chiar dacă
ştii adresa Parlamentului, nici Şeful serviciului de pază (23 72
20) nu dă niciun telefon, deşi are în faţă lista tuturor deputaţilor şi comisiilor parlamentare. Mă descurc numai când
utilizez titlul meu de ex-deputat sau de profesor universitar.
Ce fac însă cetăţenii de rând, care nu pot apela la prieteni sau
„cumetri” şi nu au relaţii neformale în legislativ? Gestionarea
RP pe site-ul Parlamentului este sub orice nivel şi nu cores12. http://www.romanialibera.ro/a95547/traian-basescu-in-cartea-recordurilor.html
13. Analiza efectuată nu pretinde să acopere tot spectrul de utilizare a
Relaţiilor Publice, nici să constate că preşedinţii României sau Rusiei
au rezolvat toate problemele de comunicare cu utilizatorii internetului.
Comparaţia din lucrarea dată vine doar să puncteze problemele pe care le
are Republica Moldova la capitolul RP în AP şi să stabilească posibile soluţii
de evoluţie în domeniu.
14. http://kremlin.ru/articles/administration09.shtml
15. www.parlament.md
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punde standardelor unui stat democratic. Este şi acesta un
motiv al nepopularităţii Legislativului în rândurile populaţiei
(a se vedea mai sus opiniile din Barometrul IPP).
Site-ul Parlamentului României (www.parlament.ro)
Spre deosebire de site-ul Preşedinţiei, Parlamentul României
nu este atât de deschis relaţiilor cu publicul. De exemplu,
pagina Senatului nu dă niciun telefon, iar la rubrica “telefoane
utile”16 găsim toate numerele de telefon oficiale (ministere,
Preşedinţie, Camera Deputaţilor) cu excepţia... Senatului. Rubricile „Relaţii cu publicul” şi „Relaţii cu presa” nici nu sunt
activate. Camera Deputaţilor are în subsolul primei pagini
nişte numere de telefon fără să fie specificat ale cui sunt, iar la
rubrica „Serviciile Camerei Deputaţilor” găsim două numere
te telefon şi nişte adrese de e-mail, şi ele anonime. (http://
www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=18).
Şi numai dacă accesezi pagina România în Uniunea Europeană (http://www.parlament.ro/aderare/) găseşti schimbări pozitive (http://www.cdep.ro/relatii_publice/site2.
pagina?den=presa-contact1), ai şi forum, şi contacte, şi nume,
şi telefoane. Este evident că aderarea la UE are un efect benefic în procesul de dezvoltare a RP în AP din România.
Site-ul Parlamentului din Rusia (http://www.duma.gov.ru)
Site-ul Parlamentului rus (Duma de Stat) nu se compară nici
el cu cel al preşedintelui. Totuşi, acesta dă o pagină cu contacte şi structura Dumei de Stat având o direcţie de relaţii cu
publicul şi cu mass-media.
Aдрес электронной почты Государственной Думы:
stateduma@duma.gov.ru
Справки о телефонах в Государственной Думе:
692-80-00
03265, Москва, улица Моховая, дом 7
Справки по письменным обращениям: (495)202-47-89
Справки по приёму граждан: (495)202-66-70
Часы приёма: с 9.00 до 17.00
Факс для письменных обращений (495)203-42-58
Aici nu mai găsiţi Forum, adrese de E-mail, contacte cu
persoane oficiale. În urma cercetării am constatat că site-urile preşedinţilor celor trei state sunt mai bine organizate din
punctul de vedere al RP decât cele ale parlamentelor acestor
ţări (excepţie făcând România la compartimentul „Integrare
europeană”).
16. http://www.senat.ro/PaginaPrincipala.aspx?b=0&adr=/pagini/telefoane%20utile/w-repertoar-tel.htm
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Cabinetul de Miniştri al Republicii Moldova17 este
format din 21 de persoane (http://gov.md/index.
php?lng=ro&a=cb). Nu vom putea analiza activitatea RP
pentru fiecare minister în parte, această cercetare depăşind
cadrul prezentului articol, ne vom referi la doar două din
paginile site-urilor guvernamentale: site-ul Guvernului şi
RP desfăşurat de către primul-ministru (www.gov.md) şi
cel al Ministerului de Administraţie Publică Locală (http://
www.mapl.gov.md/). Trebuie să spunem din capul locului
că pagina Ministerului Administraţiei Publice Locale (la
momentul efectuării cercetării ministru era Vitalie Vrabie)
oferă cetăţeanului o gamă mult mai largă de informaţii
şi stabileşte un sistem de relaţii publice mult mai eficient
decât pagina primului-ministru. Dacă în pagina şefului guvernului nu găsim prea multe telefoane de contact,
scrisorile merg într-o singură direcţie (de la cetăţean la
funcţionarul anonim), relaţiile cu publicul reducându-se
la o singură pagină lipsită de informaţii (http://gov.md/
index.php?lng=ro&a=mail2005), apoi pagina de contacte a
Ministrului Administraţiei publice18 are de toate – şi telefon
de încredere, şi adrese de e-mail.
Adresa Ministerului:

Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 Casa Guvernului,
MD 2033, Republica Moldova
Tel.: +373 22 200170, fax.: +373 22 238922
Nume, prenume			
Vitalie Vrabie			
Guznac Valentin		
Lilia Melnic			
Valachi Valentina			

Funcţia Telefon E-mail
Ministru +373 22 200170
Vitalie.Vrabie@mapl.gov.md
Viceministru +373 22 200170
Valentin.Guznac@mapl.gov.md
Consilier +373 22 200173
Lilia.Melnic@mapl.gov.md
Secretar +373 22 200170
info@mapl.gov.md

Direcţia Relaţii cu Autorităţile Publice Locale
Căruţă Radu		
Şef direcţie +373 22 200176
Radu.Caruta@mapl.gov.md
Rusnac Vladimir		
Şef adjunct +373 22 200186
Vladimir.Rusnac@mapl.gov.md
Duca Adrian
Consultant principal +373 22 200187
Adrian.Duca@mapl.gov.md
Căun Victor		
Consultant +373 22 200188
Victor.Caun@mapl.gov.md
Zaharia Grigore		
Consultant +373 22 200189
Grigorie.Zaharia@mapl.gov.md

17. www.gov.md
18. http://www.mapl.gov.md/index.php?ID=5

buletin analitic

15

Comunicare şi mass media
Direcţia Juridică şi Control Administrativ
Sereda Radu		
Şef direcţie +373 22 200177
Radu.Sereda@mapl.gov.md
Smali Alina		
Şef adjunct +373 22 200180
Alina.Smali@mapl.gov.md
Begliţa Valentin
Consultant superior +373 22 200181
Valentin.Beglita@mapl.gov.md
Cucoş Emil
Consultant +373 22 200182
Emil.Cucos@mapl.gov.md
Cracan Vasilie
Consultant +373 22 200183
Vasile.Cracan@mapl.gov.md
Direcţia Administrativ-Financiară şi Resurse Umane
Tomşa Silva
Şef direcţie +373 22 200175
Silvia.Tomsa@mapl.gov.md
Lipcan Diana
Şef adjunct +373 22 200185
Diana.Lipcan@mapl.gov.md
Petrov Anastasia
Consultant superior +373 22 200174
Anastasia.Petrov@mapl.gov.md
Secţia Relaţii Internaţionale, Integrare Europeană
şi Dezvoltare Regională
Candu Lucia
Şef Secţie +373 22 200178
Lucia.Candu@mapl.gov.md
Lutenco Ana
Consultant +373 22 200179
Ana.Lutenco@mapl.gov.md
Telefon de încredere: 214111
Lista instituţiilor din subordinea
Ministerului Administraţiei Publice Locale
Cod		
Telefon de contact		
Şeful
n Direcţia teritorială control administrativ Bălţi
231		
2-30-56			
Mahu Octavian
n Direcţia teritorială control administrativ Cahul
299		
3-10-95		
Micinschi Avram
n Direcţia teritorială control administrativ Chişinău
022		
23-33-04
Radu Chilaru
(în executarea funcţiei)
n Direcţia teritorială control administrativ Edineţ
246		
2-25-50		
Guţu Dorel
n Direcţia teritorială control administrativ Floreşti
250		
2-58-27		
Concescu Nicolae
n Direcţia teritorială control administrativ Hînceşti
269		
2-34-65		
Bulat Nicolae
n Direcţia teritorială control administrativ Orhei
235		
3-24-45		
Nasalciuc Ion
n Direcţia teritorială control administrativ Ungheni
236		
2-23-60		
Raţă Gheorghe
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Tot în acest site găsiţi adresele şi telefoanele tuturor preşedinţilor de raioane, e adevărat că fără adrese e-mail.
Concludentă este şi misiunea ministerului, expusă de către
ministrul V. Vrabie, din care reţinem fraza: „Această pagină
a MAPL ne oferă o posibilitate de a ne informa reciproc,
de a ne afla în contact permanent în realizarea obiectivelor
comune din programul Guvernului “Renaşterea Ţării - bunăstarea poporului” (http://www.mapl.gov.md/). Totuşi, nici
unul din cele două site-uri nu conţine un forum şi au datele
puţin depăşite (Agenda primului-ministru conţine date cu
referire la 23 mai 2007, iar pagina MAPL - agenda din 18
mai 2007).
Pagina web a Guvernului României

Pagina Guvernului României este mai bogată şi mai variată
decât cea a Guvernului Republicii Moldova. Se simte, totuşi,
o lipsă a unor relaţii publice eficiente în politica guvernului
român – lipseşte un feed-back vizibil, forumul nu este activat,
reprezentantul Departamentului Relaţii Publice nu apare
sub nicio formă, la contacte avem doar o informaţie scurtă,
impersonală:
Contact

Guvernul României
Piata Victoriei nr. 1, sector 1 , Bucuresti
Telefon: +40-21-314 34 00, 319 15 64
În toate cazurile, când se activează rubrica „Contact”, apare
aceeaşi informaţie, pe care o aveţi mai sus.
Dacă pagina Parlamentului României la capitolul integrare
europeană este comensurabilă cu standardele europene, apoi
cea a Guvernului mai aşteaptă să fie revăzută în conformitate
cu cerinţele Comisiei Europene : „Deciziile luate de Comisie
în diferite domenii afectează viaţa multor cetăţeni ai Europei.
Comisia tinde să fie cât mai deschisă şi cât mai responsabilă
vizavi de aceste hotărâri, informându-i pe cetăţenii cu privire
la orice subiect. Astfel, pe pagina de internet - www.europa.
eu.int) pot fi accesate 1,5 milioane de documente privitoare
la UE. Site-ul este actualizat în permanenţă, el cuprinde toate
politicile Comisiei şi conţine diferite subiecte interactive,
oferind multiple căi de identificare a informaţiei solicitate:
• Accesul la documente: Transparenţa este una din priorităţile Comisiei Europene. Astfel, publicul are acces nu doar la
publicaţiile oficiale, ci şi la documentele interne. Oricine poate
solicita prezentarea vreunui document ce ţine de statutul său
profesional, fără a motiva această cerere. Accesul poate fi limitat doar în cazul informaţiilor care au clauza confidenţialităţii
sau care ar dăuna intereselor legale în proceduri de afaceri.

Mass-media în Republica Moldova

16

Comunicare şi mass media
• Întrebări şi răspunsuri: Publicul poate contacta Comisia
prin scrisori, telefon, fax sau e-mail, în una din cele 11
limbi ale UE (nota autorului: datele se referă la 2004. Astăzi în UE sunt vorbite 23 de limbi). Comisia este obligată
să răspundă în aceeaşi limbă, timp de 15 zile de la primirea
scrisorii.
Cel mai simplu mod de a obţine informaţii de la Comisie
este cel telefonic sau prin e-mail, la adresa electronică www.
europa.eu.int/europedirect.
Acesta este un serviciu special de prezentare a răspunsurilor
concrete despre Comisie. De asemenea, el oferă şi consultanţă
juridică.
Site-ul guvernului Rusiei

În pagina primului-ministru al Rusiei nu găsim nicio
referinţă la contactele funcţionarilor din guvernul rus cu
publicul. Nici rubrica la care ne-am aşteptat să fie mai multă
informaţie, Centrul de presă (http://www.government.ru/
government/presscenter), nici Serviciul de presă nu dau
vreun contact clar. Iată ce apare la pagina Serviciului de presă:
nici telefon, nici adresă e-mail, nici, cu atât mai mult, vreun
Forum. Cetăţeanul de rând nu poate să aibă acces la informaţii şi nu are cum să intre în contact cu cineva din aparatul
guvernului rus.
Пресс-служба

Заместитель Директора Департамента массовых
коммуникаций, культуры и образования РЕВЕНКО Евгений Васильевич
Начальник отдела правительственной информации КАЗАКОВ Сергей Павлович
Начальник информационно-аналитического отдела КОННОВ Виктор Анатольевич
http://www.government.ru/government/presscenter/presscuttingservice/
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Concluzii

Relaţiile publice eficiente depind în cea mai mare măsură de
voinţa politică, de gradul de democraţie şi de transparenţa
promovate la cel mai înalt nivel.
Din cele expuse mai sus am constatat că:
a) Republica Moldova mai are multe restanţe în domeniul
organizării relaţiilor publice în administraţia publică, în
general şi la capitolul „relaţii publice în AP on-line” în particular. Rămânerea în urmă poate fi sesizată şi în procesul
de comparaţie a site-urilor oficiale ale Republicii Moldova
cu cele din România sau Rusia.
b) Imaginea organelor de administraţie publică în rândul
cetăţenilor nu este una favorabilă şi are tendinţă de deteriorare continuă, fenomen deosebit de îngrijorător în etapa
actuală de reforme. Lipsa unui sistem de comunicare eficientă, inclusiv prin internet, dintre AP şi cetăţean este una
din piedicile în calea reformelor eficiente în toate domeniile
vieţii economice, sociale şi politice.
c) Comunicarea eficientă, transparenţa, libera circulaţie a
informaţiei, relaţiile publice în AP - toate aceste trăsături
esenţiale ale unei societăţi democratice necesită în Republica Moldova o reformă radicală, susţinută de modificări
legislative, de implementarea unor mecanisme moderne
ale relaţiilor publice, cu acoperire financiară adecvată din
Bugetul de stat.
d) Transparenţa, deschiderea şi corectitudinea în relaţiile
cu cetăţeanul simplu trebuie să devină un modus vivendi
pentru funcţionarii publici de toate rangurile.
e) Şi cetăţenii de rând, şi funcţionarii trebuie să aibă posibilitatea de a căpăta cunoştinţe în domeniul Relaţiilor Publice
moderne. În acest scop ULIM poate oferi o asistenţă substanţială atât cetăţenilor, cât şi instituţiilor AP.
f) Fără nişte relaţii publice moderne şi eficiente, înaintarea
Republicii Moldova pe calea democraţiei, a bunăstării şi
transparenţei, precum şi lupta cu corupţia nu vor da rezultatele scontate.
Ala Mîndîcanu,
conferenţiar universitar,
decan al Facultăţii de Jurnalism
şi Comunicare Publică, ULIM
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Scurtă analiză a necesităţilor
de modificare a legislaţiei ce reglementează
activitatea mass-media
Pe parcursul ultimilor ani, Republica Moldova a
realizat anumite progrese în procesul de racordare
a legislaţiei naţionale din domeniul mass-media la
standardele europene şi internaţionale.
În pofida acestui fapt, Moldova a fost criticată de organismele internaţionale pentru restricţionarea libertăţii presei, iar
organizaţia internaţională „Freedom House” a plasat pentru
anul 2006 Republica Moldova la categoria „presă neliberă”,
menţionând printre altele că, „în pofida prevederilor legale ce
protejează libertatea presei, autorităţile deseori încalcă aceste
drepturi”1. Aceeaşi concluzie reiese şi din cele 8 hotărâri ale
Curţii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), prin
care Republica Moldova a fost condamnată pentru încălcarea dreptului la libertatea de exprimare: „Flux” şi Samson c.
Moldova (23.10.07), „Ţara” şi Poiată c. Moldova (16.10.07),
„Flux” (nr. 2) c. Moldova (03.07.07), „Flux” (nr. 3) c. Moldova
(12.06.07), „Kommersant Moldovî” c. Moldova (09.01.07),
Saviţchi c. Moldova (11.10.05), Busuioc c. Moldova
(21.12.04), Amihălăchioaie c. Moldova (20.04.04).
În contextul executării plenare a obligaţiilor asumate de
Guvern în cadrul tratatelor internaţionale, dar şi prin alte
acte normative (de exemplu, Planul preliminar pe ţară din
12 septembrie 2006; Planul naţional de acţiuni în domeniul
drepturilor omului pentru anii 2004-2008 din 24 octombrie
2003) este necesară îmbunătăţirea cadrului legal de activitate
a mass-media. Aceste modificări trebuie să asigure garanţii
libertăţii şi independenţei presei, să stimuleze apariţia materialelor de investigaţie şi să contribuie la întărirea rolului presei
în calitate de „câine de pază” al societăţii democratice.
Chestiuni generale privind cadrul legal
ce reglementează activitatea mass-media

a Drepturilor Omului – CEDO/ (data ratificării – 24.07.97
// Tratate internaţionale, vol. I, p.341), Convenţia europeană
cu privire la televiziunea transfrontalieră (data ratificării –
19.12.02 // Tratate internaţionale, vol. XXXVIII, p.133);
b) acte normativ-juridice cu caracter general: Constituţia
Republicii Moldova (MO2 nr.1 din 12.08.94), Codul civil al
Republicii Moldova (MO nr.82-86 din 22.06.02), Codul cu
privire la contravenţiile administrative (aprobat prin Legea
R.S.S. Moldoveneşti din 29.03.1985), Codul penal al Republicii Moldova (MO nr.128-129 din 13.09.02), Codul de
procedură civilă al Republicii Moldova (MO nr.111-115 din
12.06.03), Codul de procedură penală al Republicii Moldova
(MO nr.104-110 din 07.06.03), Codul electoral (MO nr.81
din 08.12.97);
c) acte normativ-juridice prin care se impun reglementări fundamentale în sfera difuzării informaţiei: Codul
audiovizualului al Republicii Moldova (MO nr.131-133
din 18.08.06), Legea presei (MO nr.2 din 12.01.95), Legea
privind accesul la informaţie (MO nr.88-90 din 28.07.00),
Legea cu privire la activitatea editorială (MO nr.70-72 din
22.06.00), Legea cu privire la secretul de stat (MO nr.2 din
25.08.94), Legea cu privire la secretul comercial (MO nr.13
din 10.11.94), Legea cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat (MO nr.6-12 din 01.01.04), Legea
privind dreptul de autor şi drepturile conexe (MO nr.13 din
02.03.95), Legea privind contracararea activităţii extremiste
(MO nr.56-58 din 28.03.03), Legea cu privire la publicitate
(MO nr.67-68 din 16.10.97), Legea cu privire la protecţia
datelor cu caracter personal (MO nr.107-111 din 27.07.07).
Cadrul normativ menţionat conţine anumite imperfecţiuni ce
afectează activitatea mass-media din Republica Moldova. În
cele ce urmează vor fi punctate unele dintre cele mai problematice aspecte ale legislaţiei prin care este obstrucţionată,
într-o măsură mai mare sau mai mică, activitatea optimă a
jurnaliştilor, cu preponderenţă în contextul necesităţii asigurării unor garanţii jurnalismului de investigaţie.

Cele mai importante acte internaţionale şi naţionale, în care
îşi găseşte reglementare activitatea mass-media, sunt următoarele:
a) acte internaţionale: Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului (data ratificării – 28.07.90 // Tratate internaţionale,
vol. I, p.11), Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (data ratificării – 28.07.90 // Tratate internaţionale, vol. I, p.30), Convenţia pentru apărarea drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale /Convenţia Europeană

Riscurile legate de eventualitatea şi consecinţele unui proces
de „defăimare” reprezintă unul dintre cele mai mari pericole
pentru jurnalismul de investigaţie. Aceste procese pot căpăta
un aspect juridic civil (art.16, Cod civil), penal (art.304, Cod

1. http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=251&year=2006

2. Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Defăimarea
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penal) sau de contravenţie administrativă (art.47/2 şi 47/3,
Codul cu privire la contravenţiile administrative).
Codul civil
Prevederile art.16 din Codul civil sunt structurate în 9 alineate şi au ca obiect Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei
profesionale. În conformitate cu aceste prevederi, „lezarea
onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale” se produce
atunci când despre o persoană sunt răspândite informaţii
false şi lezante. Persoana care se adresează în instanţa de judecată (reclamantul, presupusa victimă) dovedeşte faptul răspândirii informaţiei, iar persoana care a răspândit informaţia
(pârâtul, presupusul vinovat) urmează a dovedi veridicitatea
acesteia. Răspunderea poate consta în dezminţire, publicarea
replicii, repararea prejudiciului moral şi material.
Prevederile acestui articol ridică o serie de aspecte problematice, în special atunci când se pune problema compatibilităţii
art.16 din Codul civil cu standardele europene (aşa cum sunt
acestea promovate prin jurisprudenţa Curţii Europene pentru
Drepturile Omului).
Prima problemă rezidă în necesitatea diferenţierii judecăţilor
de valoare de fapte. Art.16 din Codul civil instituie responsabilitatea pentru răspândirea informaţiilor lezante ce nu
corespund realităţii. Însă noţiunea de „informaţie” poate avea
un sens dublu:
Faptele – informaţia, ca o comunicare despre un eveniment,
proces, fenomen, ce au avut loc în trecut sau ce au loc în prezent, în condiţii concrete de loc şi timp, care poate fi atât adevărată, cât şi falsă. O astfel de informaţie faptică, existenţială
corespunde sau nu realităţii. În caz că nu corespunde realităţii
şi lezează onoarea şi demnitatea, răspânditorul informaţiei
este pasibil de răspundere juridică.
Judecăţile de valoare – opiniile, aprecierile, convingerile, precum şi ideologiile, teoriile, concepţiile, ipotezele, programele,
planurile, prognozele ş.a.m.d., care prin esenţa lor nu pot fi nici
adevărate, nici false. Ele pot fi preţioase, fără valoare sau negative, corecte sau incorecte, întemeiate sau neîntemeiate, convingătoare sau discutabile, progresiste sau reacţionare ş.a.m.d.
Acestea nu pot fi dezminţite prin hotărârea judecăţii. Ele pot fi
dezbătute prin polemică, adică răspuns, replică, comentariu.
Nereglementarea aspectelor indicate mai sus a dus nu doar
la condamnarea Republicii Moldova la CEDO în mai multe
cazuri, ci mai ales la descurajarea atitudinii critice a jurnaliştilor moldoveni.
De asemenea, prin jurisprudenţa Curţii se cere aplicarea unui
statut diferit diferitelor categorii de reclamanţi şi pârâţi. Per-
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soanele publice, în primul rând politicienii, au fost recunoscute
ca persoane care au acceptat implicit un nivel sporit de atenţie
şi de critică faţă de persoana lor, în schimbul posibilităţii de a
juca un rol proeminent în viaţa şi dirijarea societăţii. Respectiv,
ei trebuie să dea dovadă de un nivel sporit de toleranţă faţă de
expresii exagerate, iar instanţele judiciare trebuie să confirme
aceasta prin deciziile lor, în care calitatea de politician este un
impediment major pentru a câştiga un proces de defăimare.
Tot prin jurisprudenţa Curţii se cere ca buna-credinţă, cercetarea
rezonabilă, respectarea deontologiei profesionale să fie luate în
consideraţie la judecarea unui caz de defăimare: în cazul când un
ziarist sau un organ de presă urmăreşte un scop legitim, chestiunea în cauză se circumscrie unui interes public şi au fost depuse
eforturi rezonabile în vederea verificării faptelor, apărarea bazată
pe bună-credinţă substituie proba veridicităţii. În spiritul jurisprudenţei Curţii Europene, reclamantul trebuie să aibă posibilitatea să se apere, în cazul publicării materialelor despre fapte, nu
doar prin demonstrarea adevărului lor, ci şi prin demonstrarea
bunei-credinţe cu care a publicat materiale despre fapte false, dar
pe care le considera în mod rezonabil corecte.
Imprescriptibilitatea acţiunii privind apărarea onoarei,
demnităţii şi reputaţiei profesionale ridică problema egalităţii
părţilor în proces (în special problema egalităţii mijloacelor
de apărare) şi nu face faţă exigenţelor dezvoltării societăţii
informaţionale.
Sarcina probaţiunii trebuie echilibrată între părţi.
Atunci când se acordă compensaţii pentru prejudiciul moral
cauzat, acestea trebuie să fie proporţionale în raport cu
gravitatea daunelor cauzate, dar şi neexcesive în raport cu
presa, pentru a nu avea un efect descurajator asupra activităţii
jurnaliştilor.
Pentru a soluţiona problemele indicate, Centrul Independent de Jurnalism a elaborat Proiectul Legii cu privire la
libertatea de exprimare3, pe care l-a supus dezbaterii publice
în cadrul unei „mese rotunde” la 11 decembrie 2006 şi care
în prezent este examinat de un grup de lucru în Parlament,
format cu preponderenţă din reprezentanţi ai autorităţilor
publice şi condus de vicepreşedintele Parlamentului, Maria
Postoico. Proiectul de lege urmăreşte legiferarea unor garanţii
ale dreptului la libera exprimare şi informare, crearea unui
echilibru just între asigurarea dreptului la libera exprimare şi
informare şi apărarea altor drepturi personale nepatrimoniale
ale persoanei (dreptul la onoare şi demnitate, dreptul la viaţa
privată). Necesitatea unei asemenea legi se explică prin faptul
că în Republica Moldova se aplică neadecvat standardele
europene privind libertatea de exprimare în cauzele cu privire
3. Proiectul de lege, în română şi engleză: http://www.ijc.md/index.
php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=76
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la defăimare şi viaţa privată. În plus, există o serie de probleme, ce ar putea fi soluţionate printr-o reglementare mai bună.
Adoptarea unei asemenea legi ar oferi anumite norme de
protecţie, necesare jurnalismului din Republica Moldova.
În proiectul de lege:
• se pune accentul pe libertatea de exprimare (fără a ignora
alte drepturi ale persoanei, inclusiv dreptul la viaţa privată,
drept care are o tratare inadecvată în legislaţia în vigoare);
• se consfinţeşte statutul special al mass-media, se detaliază
prevederile privind interdicţia cenzurii;
• se diferenţiază faptele de judecăţile de valoare;
• se stabileşte un termen de prescripţie;
• se stabileşte procedura prealabilă de soluţionare a litigiilor
cu privire la defăimare ş.a.

decembrie 2007
Legea privind accesul la informaţie

Legea nr.982-XIV din 11.05.00 privind accesul la informaţie
este apreciată drept o mare realizare în spiritul democraţiei.
Însă toate monitorizările de până acum, efectuate în special
de Centrul „Acces-info”, au demonstrat că implementarea
acestei legi decurge extrem de anevoios4, în pofida eforturilor
depuse de organizaţiile neguvernamentale pentru urgentarea
acestui proces. Problema principală pare să fie mentalitatea şi
comportamentul tradiţional netransparent al funcţionarilor
publici. Lipsa accesului la informaţie este principalul obstacol
cu care se confruntă jurnaliştii şi o realitate care împiedică
dezvoltarea jurnalismului de investigaţie în general.

În aprilie 2004, preşedintele ţării a înaintat iniţiativa legislativă privind excluderea art.170 din CP. Proiectul de lege a fost
adoptat la 22 aprilie 2004, iar la 7 mai a şi intrat în vigoare,
fiind publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova
(nr.73-76).

Centrul „Acces-info”, în colaborare cu alte ONG-uri, a elaborat
un proiect de Lege cu privire la transparenţa în procesul decizional. În caz că va fi adoptată, legea va contribui la participarea mai
activă a publicului la adoptarea deciziilor de interes comunitar.
Deşi acest proiect de lege a fost aparent susţinut de Guvern şi
chiar înaintat în Parlament în calitate de iniţiativă legislativă, Guvernul şi-a retras iniţiativa imediat după ce a depus-o. Acest fapt
contribuie la întărirea opiniei că autorităţile sunt reticente faţă de
ideea unei transparenţe reale, şi nu formale.

Excluderea art.170 din Codul penal a fost un pas pozitiv, însă
calomnia s-a decriminalizat parţial, deoarece în Codul penal
a rămas art.304 „Calomnierea judecătorului, a persoanei care
efectuează urmărirea penală ori contribuie la înfăptuirea
justiţiei”. Trebuie examinată posibilitatea ca acest ultim articol
să fie exclus total sau cel puţin din conţinutul lui să fie exclusă
pedeapsa cu închisoarea.

Guvernul trebuie să adopte măsuri active pentru a contracara
tradiţionala secretomanie persistentă în autorităţile publice
şi pentru a încuraja deschiderea şi transparenţa. Acest lucru
trebuie stimulat prin orice măsuri posibile de organizare
internă, dar şi prin contribuţii la adoptarea actelor normative
necesare, în particular a unei legi ce ar reglementa participarea publicului în procesul decizional.

În acelaşi timp, Codul penal şi Codul cu privire la contravenţiile administrative ar trebui completate cu articole care să ofere
o anumită protecţie jurnaliştilor, în special celor de investigaţie.
De exemplu, în vechiul Cod penal exista cel puţin un articol
(art. 140/1), care stipula pedepse pentru persoanele cu funcţii
de răspundere vinovate de prigonirea cetăţenilor pentru prezentarea unor propuneri, cereri, plângeri sau pentru critica cuprinsă în ele, precum şi pentru critica făcută într-o altă formă.
Codul penal actual nu oferă nici o garanţie jurnalistului sau
cetăţeanului intimidat ca urmare a opiniilor critice exprimate.

Legea presei

Codul penal

Codul cu privire la contravenţiile administrative
Codul cu privire la contravenţiile administrative conţine
articolele 47/2 (Calomnia) şi 47/3 (Injuria). Acestea, în
afară de faptul că au o formulare imperfectă, par să nu aibă
o relevanţă practică şi trezesc multe confuzii în posibila
aplicare. Ţinând cont de faptul că interesele apărate prin
aceste articole sunt preponderent private şi sunt apărate de
legislaţia civilă, trebuie analizată oportunitatea excluderii
acestor articole.

Legea presei, adoptată în 1994, reglementează activitatea
publicaţiilor periodice şi a agenţiilor de presă. Din păcate,
această lege conţine multiple reglementări învechite şi inadecvate. Unele norme sunt foarte periculoase, şi chiar au dus la
condamnarea Republicii Moldova la CEDO (cazul „Kommersant Moldovî” c. R. Moldova). Spre exemplu, sistarea publicaţiei periodice poate fi făcută la orice „încălcare sistematică
a legii” (art.7 alin.(4)). Nu este specificată o gradaţie a tipului
de încălcări, nu se asigură proporţionalitatea între încălcare şi
sancţiune.
Normele privind înregistrarea publicaţiilor sunt pe alocuri
insuficiente (nu se specifică documentele ce trebuie să fie prezentate pentru înregistrare), alteori sunt excesive (specifică
aspecte de organizare internă, care nu trebuie să fie prevăzute
de lege) şi, în general, nu sunt conforme prevederilor Codului
4. „Aplicarea Legii privind accesul la informaţie: Raport de monitorizare” /
colab. Victor Panţîru, ...; coord.: Vasile Spinei, Chişinău, F.E.-P. „Tipografia
Centrală”, 2007. – 200 p.
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cadrul legal ce reglementează
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Cursul „Legislaţia
mass media”, Chişinău,
15-19 noiembrie, 2007.
civil (Legea presei instituie forma de organizare juridică „publicaţie periodică”, care nu se regăseşte în Codul civil).
Nici la capitolul „drepturi şi obligaţii” legea nu este prea utilă,
fiind prevăzute drepturi care nu pot fi realizate în contextul actual (art.20 alin.(1), lit.j): „facilităţi ... la transport şi telecomunicaţii, la cazare în hoteluri”). Legea nu instituie nici o garanţie
în vederea realizării drepturilor prevăzute pentru jurnalişti.
Normele evazive privind acreditarea jurnaliştilor (art.21 alin.
(2)) duc la apariţia unor regulamente interne arbitrare de
acreditare. Marea majoritate a acestora nu sunt publicate, iar
uneori jurnaliştilor li se refuză arbitrar şi neîntemeiat acreditarea. Aceasta obstrucţionează accesul jurnaliştilor la informaţie şi subminează starea libertăţii presei în R. Moldova.
Adoptarea Proiectul Legii cu privire la libertatea de exprimare
este de natură să soluţioneze multe din aceste probleme. Legea
presei ar putea fi abrogată imediat ce problema înregistrării publicaţiilor periodice va fi reglementată de un alt act normativ.
Susţinerea presei de către stat

În ţările cu democraţie consolidată nu există presă de stat.
În Republica Moldova, însă, există numeroase publicaţii
periodice finanţate de consiliile raionale şi care activează ca o
portavoce a autorităţilor finanţatoare. Această subvenţionare
directă aduce prejudicii enorme ziarelor independente, care
suportă consecinţele diferitelor acţiuni de concurenţă neloială. Deetatizarea presei trebuie să revină pe agenda guvernării
pentru a asigura şanse egale pentru toate mijloacele de informare în masă în condiţiile economiei de piaţă.

În acelaşi timp, susţinerea indirectă a presei, după modelul
altor ţări europene, este necesară şi binevenită, deoarece
presa moldovenească este slăbită şi se dezvoltă foarte greu.
Autorităţile trebuie să-şi asume o parte din responsabilităţi şi
cheltuieli pentru dezvoltarea şi fortificarea presei.
Spre exemplu, Asociaţia Presei Independente solicita într-o
scrisoare5 trimisă în anul 2005 Comisiei parlamentare pentru
cultură, ştiinţă, învăţământ, tineret, sport şi mijloace de informare în masă examinarea următoarelor posibilităţi:
„1. Anularea taxei pe valoarea adăugată (TVA – 20%) la
plasarea publicităţii în ziarele de informaţie şi opinie (care nu
sunt de reclamă sau erotice).
2. Anularea impozitului pe venit la sursa de plată (5%) în
cazul ziarelor de informaţie şi opinie sau acordarea statutului
de utilitate publică pentru aceste ziare.
3. „Îngheţarea” tarifelor pentru distribuirea ziarelor, încasate de
ÎS „Poşta Moldovei”, conform situaţiei de la 01 ianuarie 2005.
4. Acordarea, din bugetul public, a unor subvenţii pentru
editarea şi distribuirea ziarelor, în mărime de 0,2 lei pentru
fiecare exemplar confirmat de difuzorii oficiali ai presei.
5. Anularea taxei locale (5%) pentru difuzarea/distribuirea
publicităţii.
De asemenea, API consideră important să fie stabilită prin
lege obligativitatea de acordare a oricăror mijloace din bugetul
public, destinate susţinerii presei sau asigurării informării
populaţiei, exclusiv pe bază de concurs deschis şi transparent.”
La 11.02.1999, Parlamentul a adoptat Hotărârea nr.277-XIV
despre Concepţia susţinerii de către stat şi promovării mijloacelor de informare în masă în anii 1999-2003 (MO nr.22-23
din 04.03.1999), în care au fost prevăzute mai multe măsuri
5. Sursa: Petru Macovei, preşedintele Asociaţiei Presei Independente.
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concrete, având ca scop consolidarea libertăţii şi independenţei mass-media. Cu părere de rău, aplicarea Concepţiei a
decurs extrem de nesatisfăcător şi, în mare parte, ea nu a fost
implementată. Totuşi, însăşi ideea adoptării unei Concepţii de
dezvoltare a mijloacelor de informare în masă, prin care statul
să-şi asume oficial anumite angajamente pe termen mediu şi
lung, merită a fi abordată la modul cel mai serios.
Publicitatea şedinţelor judiciare şi mass-media

Publicitatea procesului judiciar este un principiu consacrat şi
în legislaţia Republicii Moldova. Totuşi, articolele din Codul
de procedură civilă şi din Codul de procedură penală, care
reglementează aplicarea acestui principiu, precum şi utilizarea mijloacelor tehnice în cadrul şedinţelor judiciare, sunt
insuficient de precise şi clare, oferind judecătorului o libertate
de decizie excesivă. Acest fapt face ca jurnaliştii să se simtă
neprotejaţi în raport cu deciziile arbitrare ale judecătorilor.
Foarte mulţi judecători nu permit accesul presei, chiar fără a
declara şedinţele închise, încălcând astfel legislaţia.
Situaţia de fapt, dar şi legislaţia fac ca „reportajul judiciar” să
fie un gen aproape inexistent în presa moldovenească, dar şi
un obstacol serios în calea jurnalismului de investigaţie.
Legea nr.54-XV din 21.02.03 privind contracararea
activităţii extremiste
Această lege ridică multiple probleme în raport cu libertatea
de exprimare şi libertatea presei:
- utilizează prevederi prea generale, extrem de vagi, capabile
să înglobeze în categoria „activitate extremistă” exprimări şi
acţiuni care trebuie tolerate într-o societate democratică;
- legea ţinteşte în organizaţiile media şi anumite asociaţii
obşteşti, fapt care, în principiu, nu este necesar;
- legea generează cenzura şi autocenzura, ca o consecinţă a
sancţiunilor ce pot fi aplicate pentru „desfăşurarea activităţii
extremiste”, precum şi a diferitelor proceduri prevăzute de lege;
- legea pune problema admisibilităţii pedepsei pentru unele
categorii de expresii, considerate „extremiste”;
- legea dublează prevederi conţinute în alte legi, conţine neconcordanţe şi carenţe.
Ţinând cont de multiplele probleme pe care le poate cauza
implementarea acestei legi, sugerăm examinarea posibilităţii
abrogării acesteia sau a modificării ei substanţiale. Conform
standardelor europene, discursul care instigă la ură sau
violenţă trebuie interzis. Însă, în baza legii moldoveneşti, din
cauza noţiunii excesiv de largi, în calitate de discurs „extremist” ar putea fi apreciat şi un discurs ce trebuie tolerat într-o
societate democratică.
Limitări preventive. Cenzura

Art.34 alin.(5) din Constituţia Republicii Moldova prevede:

decembrie 2007
„Mijloacele de informare publică nu sînt supuse cenzurii”.
Nici un act normativ, însă, nu defineşte noţiunea „cenzură”, nu există un mecanism eficient de contracarare a ei, de
sancţionare a persoanelor care o aplică. Lipseşte în legislaţie
şi o prevedere care ar interzice crearea şi finanţarea, totală
sau parţială, a organizaţiilor, instituţiilor sau funcţiilor având
sarcina de a cenzura activitatea de informare a publicului.
Sintagma constituţională cenzura este interzisă, fără prevederi legislative suplimentare, nu oferă garanţii sigure în acest
sens. În activitatea mass-media au loc numeroase cazuri când
cenzurarea materialelor, directă sau camuflată, are loc.
Este necesar a se prevedea răspunderea penală, civilă şi contravenţională pentru:
- înfăptuirea cenzurii;
- imixtiunea ilegală şi încălcarea autonomiei editoriale a
redacţiei;
- confiscarea/distrugerea ilegală a tirajului sau a unei părţi a
acestuia;
- obligarea jurnalistului de a publica/difuza sau de a se dezice
de publicarea/difuzarea informaţiei.
Legislaţia cu privire la audiovizual

Starea audiovizualului moldovenesc este în general apreciată drept precară, în special din motivul cenzurii resimţite în
instituţiile publice ale audiovizualului, al controlului politic
asupra autorităţii de reglementare în domeniu, riscului sporit
de sistare a activităţii instituţiilor audiovizuale neafiliate puterii,
sancţionării şi obstrucţionării dezvoltării acestora. Deşi Codul
audiovizualului este un act recent, intrat în vigoare la 18.08.06, el
este imperfect şi favorizează în continuare existenţa abuzurilor.
Codul audiovizualului conţine multiple prevederi ambigui, care
împiedică dezvoltarea audiovizualului naţional. Actul abundă
în formule generale de garantare a independenţei şi libertăţii
radiodifuzorilor, dar nu prevede mecanisme clare prin care ar fi
realmente asigurate independenţa şi libertatea acestora.
Codul audiovizualului, prin stipulările pe care le conţine, nu
asigură suficiente mecanisme pentru funcţionarea autonomă
şi independentă a autorităţii de reglementare a domeniului.
Codul audiovizualului neglijează unele principii esenţiale în
temeiul cărora este asigurată funcţionalitatea şi complexitatea
unui veritabil serviciu public de radio şi televiziune.
Codul Audiovizualului necesită o nouă redacţie pentru a
ajusta realmente cadrul juridic naţional la standardele europene, pentru a susţine independenţa şi dezvoltarea audiovizualului naţional6.
Eugeniu Rîbca,
Olivia Pîrţac
6. A se vedea analize detaliate ale Codului audiovizualului pe site-ul http://
soros.md/programs/mass_media/
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Denunţul cenzurii şi al autocenzurii
„Cunosc o persoană care, deşi a fost învinuită de omor premeditat, şi-a cumpărat libertatea contra unor sume mari de
bani. Sunt cazuri de corupţie, acceptate ca nişte fenomene
fireşti de cea mai mare parte a societăţii noastre”, spunea,
acum câteva zile, un cititor, în cadrul unei dezbateri publice,
organizate de Ziarul de Gardă. Îl întrebasem cât de protejaţi
sunt cetăţenii acestui stat în condiţiile de la noi. El răspundea curajos şi sincer, urmând să-i publicăm opinia în ziar,
însoţită de numele şi fotografia sa. Deşi nu eram în cadrul
unei transmisiuni în direct, la radio sau la televiziune, mă
gândeam la riscurile pe care le comportă deschiderea şi
dezinvoltura acestei persoane, în cazul în care i-am divulga,
public, identitatea. Primul risc ar putea veni din partea celui
suspectat de omor, deoarece nu-şi va dori niciodată martori
în viaţa sa în libertate; cel de-al doilea risc ar veni din partea
organelor de anchetă, care, poate, ar insista asupra stabilirii
factorilor de decizie şi a circumstanţelor în care un acuzat
de omor rămâne în libertate. La fel de problematică ar putea
deveni şi reacţia comunităţii care ar încerca să cunoască cât
mai multe detalii despre acest caz. În astfel de situaţii, sursa
de informare a ziaristului devine un adevărat martor. Cum
însă Parlamentul de la Chişinău nu a votat, deocamdată, o
Lege de protecţie a martorilor, riscurile cresc, cu siguranţă.

etăţilor antidemocratice. Jurnaliştii de pe timpuri, cei care
au muncit în mass-media din perioada sovietică, nu au cum
uita impactul secţiilor ideologice ale singurului partid, aflat
la putere, asupra radioului, televiziunii sau a presei scrise.
Singura misiune a acestor secţii era activitatea de cenzură. Pe
atunci se ajungea chiar la situaţii stupide în care doar anumiţi
cameramani erau „delegaţi” să-i filmeze pe liderii de partid
aşa ca aceia să arate cumva fără de chelii, să pară mai tineri,
mai frumoşi sau chiar mai inteligenţi. Misiunea de cenzurare era efectuată cu multă meticulozitate, astfel încât niciun
cuvânt nu ajungea la public fără semnătura, în culoare roşie,
a unor funcţionari din secţii speciale, numite „LIT”. Nimeni,
în niciun caz, nu putea depăşi restricţiile „LIT”-ului, decât
doar cu riscul de a fi blamat, concediat sau chiar de a se alege
cu un dosar penal în temeiul unui articol greu – „trădare de
patrie”.

Tăcerea de frică

Cenzura a ajuns la CEDO

De altfel, asemenea cazuri nu sunt prea frecvente. Oamenii
de la noi preferă să tacă, în pofida insistenţelor ziariştilor
sau a reprezentanţilor organelor de drept. Ce-l determină,
totuşi, pe un om să tacă, atunci când deţine date şi argumente
importante, care ar putea contribui la dezvăluirea unor cazuri
riscante? De cele mai dese ori este vorba de frică, deoarece
adevărul, e bine ştiut, este dur şi prea puţini îi acceptă esenţa
şi consecinţele.

Prin anul 1994, când odată cu instituirea în R. Moldova a
unui regim politic neocomunist, zis şi agrarian, la Televiziunea numită încă Naţională (dintr-o inerţie generată de anii
1991-92, când acest post era naţional ca atare), se făcea uz de
o cenzură brutală, soldată cu excluderea, în special din cadrul
programelor de ştiri, a unor subiecte ce ar fi putut compromite puterea. Astfel, consumatorul de televiziune, pur şi simplu,
nu era informat despre anumite evenimente sau teme, excluse
din emisie prin metoda cenzurii. Zi de zi, rigorile deveneau
tot mai absurde, astfel încât, de la sintagmele „limba română” sau „pământ românesc”, „tăiate” din textele autorilor în
timpul montării, se ajungea la neglijarea celor mai importante
personalităţi din viaţa publică a R. Moldova, scriitori, savanţi,
profesori, în special a celor care gândeau româneşte. În scurt
timp, din programele TV de la principalul post de televiziune
din R. Moldova au dispărut opiniile intelectualităţii, sursele fiind selectate preponderent pe criterii politice. Atunci,
beneficiarii de programe TV se informau despre subiecte de
actualitate prin intermediul unor surse lipsite de credibilitate. Chiar şi după aşa-zisa transformare a Companiei de Stat
„Teleradio-Moldova” într-o instituţie publică, situaţia rămâne
neschimbată, deoarece programele de ştiri şi cele de „dezbateri” nu sunt scutite de cenzură.

Cum procedează un ziarist în faţa unor astfel de dileme, în
condiţiile în care, un nou soi de autocenzură îşi face loc în viaţa
breslei sale din R. Moldova? Observăm că, de la un timp încoace, aceştia nu mai au atât de mult frică pentru ce li s-ar putea
întâmpla lor, în cazul unor dezvăluiri şocante despre abuzurile
din societate, ci pentru eventualele probleme ale surselor pe
care le solicită atunci când realizează o investigaţie de presă.
În condiţii de teamă pentru eventualele probleme ale acestor
persoane, jurnaliştii încearcă să le protejeze identitatea, alegând
să nu scrie despre astfel de cazuri.
Este cert că acest soi mai nou de cenzură, adică autocenzura,
devine tot mai periculos pentru calitatea jurnalismului, mai
periculos chiar decât cenzura propriu-zisă, specifică soci-

Căderea imperiului a adus un aer de libertate spontană, în faţa
căreia atât jurnaliştii, cât şi consumatorii de presă îşi pierdeau,
uneori, orientarea şi cumpătul. Televiziunea devenise tribun,
„birou politic”, factor de decizie. Era atât de influentă, încât
provoca gelozia clasei politice de atunci, declanşându-se lupta
pentru putere asupra acestui influent mijloc de informare.
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Alex Ulmanu, instructor, şi studenţii
Şcolii de Studii Avansate în Jurnalism,
discutând despre probleme etice
remarcate în presă.
Cursul „Etica în jurnalism”, Chişinău,
22-26 octombrie 2007
Apropo, la CEDO se află pe rol un dosar al fostei echipe de
jurnalişti de la „Teleradio-Moldova” care acuză instituţia de
cenzură şi de limitarea informaţiei oferite contribuabililor.
Potrivit avocaţilor care reprezintă echipa de reclamanţi, astfel
de subiecte nu sunt prea frecvent întâlnite pe agenda CEDO,
R. Moldova devenind şi sub acest aspect o nefericită excepţie.
Autocenzura, însă, nu are şanse să fie denunţată la CEDO. Ea
îşi găseşte loc în interiorul jurnalistului şi ajunge să facă parte
din stilul său de viaţă atunci când societatea nu-i oferă destulă
libertate de exprimare. Fenomenul care capătă contururi tot
mai clare în ultimul timp face ca subiectele de presă să fie
mai puţin credibile, uneori chiar incredibile, atunci când,
în scopul protejării surselor, evităm să divulgăm identitatea
celor care ne-au oferit date şi argumente pentru investigaţiile
realizate de ziarişti.
În aceste condiţii, şi sursele, fără de care nu poate fi scris un
articol de investigaţie, devin tot mai nesigure, mai evazive,
mai prudente, iar acest lucru se răsfrânge şi asupra calităţii
jurnalismului. În consecinţă, autocenzura face ca şi consumatorii mass-media să-şi asume un anumit stil de comunicare
cu presa, astfel încât, deseori, articolele publicate în mediile de informare din R. Moldova suferă de primitivism, de
lipsă de argumente şi, până la urmă, nu pot avea impact şi
rezonanţă în societate. Concomitent, societatea în ansamblu
devine una inhibată, amorfă şi dezinteresată.
Atenţie excesivă la cuvânt

Pe de altă parte, condiţiile politice şi economice din R. Moldova restricţionează, direct sau indirect, conţinutul publicaţiilor
de la noi.

Nimeni nu pune la îndoială că presa ar trebui să existe din
publicitate, dar pentru aceasta presa din Moldova trebuie
să fie atentă la ce scrie. În ultimii 5-7 ani, această atenţie a
devenit excesivă, frângând idei, subiecte tari şi teme actuale. Chiar dacă nimeni nu garantează că excesul de prudenţă
îi poate aduce unui ziar mai mulţi clienţi de publicitate,
managerii de presă încearcă, deseori, să tempereze nişte
accente care ar putea respinge agenţii economici. Pe alocuri
apar chiar situaţii de-a dreptul imorale, când clienţii de
publicitate insistă să dicteze ca jurnaliştii să nu se mai atingă
de activităţile lor dubioase sau chiar frauduloase în cazul în
care aceştia au semnat contracte de publicitate cu instituţia
respectivă.
Şi analizele politice, cu note critice la adresa guvernării, resping
plătitorii de publicitate. Ei spun deschis că nu pot risca, plasând
publicitate, în ziarele care au opinii separate despre felul în care
este gestionată R. Moldova. Astfel, la noi, presa independentă
nu mai poate conta pe fonduri din publicitate, creşterea tirajului rămânând singura soluţie de redresare financiară. Tirajul,
însă, este dependent direct de cei câţiva lei pe care Guvernul
îi plăteşte lunar, sub formă de salarii sau pensii, cetăţenilor
acestui stat.
Cele afirmate mai sus contestă cenzura şi autocenzura, dar
nu neagă faptul că, în anumite circumstanţe, autocenzura este, totuşi, un element indispensabil al jurnalismului
modern. Atunci când aceasta este efectuată după criteriile
valorii şi ale bunului-simţ, se înscrie firesc în procesul de
realizare a unor articole de investigaţii, fără a ştirbi din
calitatea jurnalismului.
Aneta Grosu
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Susţinerea presei de către stat:
spre transparenţă şi responsabilitate
În ţările cu vechi tradiţii democratice, presa e liberă de controlul guvernamental. Autorităţile nu încearcă să influenţeze
politica editorială nici prin controale fiscale efectuate la instituţiile neconvenabile puterii, nici prin selectarea după principii clientelare a presei pentru plasarea publicităţii de stat,
nici prin presiuni asupra clienţilor de publicitate. Condiţiile
din democraţiile consolidate sunt propice pentru mass-media. Acolo, acestea îşi pot exercita fără impedimente una din
funcţiile de bază, şi anume cea de a face organele publice mai
transparente şi mai responsabile faţă de public.
Situaţia e diferită în statele în tranziţie, inclusiv în Republica
Moldova, unde rolul presei de câine de pază al democraţiei
nu se realizează pe deplin. Lipsa de transparenţă privind
proprietatea mass-media şi finanţarea publică a mass-media
fac posibil ca partidul aflat la guvernare să-şi menţină controlul
direct sau mascat asupra unor instituţii mass-media. Imixtiunea
autorităţilor pe piaţa mass-media se manifestă prin alocarea de
fonduri bugetare instituţiilor media guvernamentale şi celor care
simpatizează cu puterea. În afară de ziarele locale de stat, care nu
sunt decât instrumente de promovare a politicii guvernamentale,
de subvenţii de stat beneficiază şi unele ziare private. Acestea
sunt favorizate şi de direcţionarea spre ele a publicităţii din
partea unor instituţii de stat şi companii publice, precum şi de
creşterea tirajelor datorită abonamentelor perfectate din bani
publici. Mulţi agenţi economici nu cumpără publicitate în presa
independentă, pentru a nu avea probleme cu autorităţile; aceştia
însă pot fi presaţi să plaseze publicitatea în ziarele care le sunt
indicate1.
Finanţarea directă a presei

Controlul mass-media de către autorităţi este posibil datorită
finanţării directe şi indirecte pe care guvernul o acordă anumitor publicaţii. La ora actuală, în R. Moldova mai există publicaţii locale finanţate din bani publici care reflectă preponderent activitatea administraţiilor raionale. Şi a guvernului, în
cazul în care administraţia locală este condusă de reprezentanţii partidului de guvernământ. În anul 2006, de exemplu,
pentru dezvoltarea presei locale au fost alocate 6704,9 mii de
lei. Această sumă a fost utilizată pentru a asigura buna funcţionare a 25 de publicaţii periodice raionale şi regionale. Astfel,
consiliile municipale au decis să aloce organelor de presă ale
municipiului Chişinău şi municipiului Bălţi câte 3200 mii de
lei si, respectiv, 324 mii de lei. Ziarelor consiliilor raionale leau fost alocate câte 117 mii de lei2.
1. Media Sustainability Index (MSI) - Europe and Eurasia; www.irex.org/
programs/MSI_EUR/2006/moldova.asp
2. Deetatizarea presei la moldoveni; www.api.md/articles/2697/index.html

Un alt fel de finanţare directă este cea de acordare a ajutoarelor financiare unice. Un exemplu în acest sens, care a fost
discutat pe larg în presă, este cel al fostelor ziare guvernamentale, care au beneficiat în ultimii ani de „ajutoare financiare
unice”. Astfel, prin hotărârea nr. 1499 din 28 decembrie 2006,
guvernul a dispus achitarea, din banii publici, a sumei de
376,8 mii de lei pentru Moldova Suverană şi a 81,3 mii de lei
pentru Nezavisimaia Moldova, pentru a stinge datoriile acestora faţă de Editura „Universul”. Justificând alocarea acestor
bani unor publicaţii care fuseseră privatizate în anul 2005,
parlamentarul comunist Victor Stepaniuc declara mai târziu
presei că guvernul are mână liberă şi dreptul moral să ajute
acele publicaţii care reflectă mai bine politica guvernului...
Această decizie a provocat reacţii adverse în rândul jurnaliştilor şi societăţii civile. Petru Macovei, directorul executiv
al Asociaţiei Presei Independente, de exemplu, a afirmat că
hotărârea respectivă demonstrează o dată în plus că actuala
guvernare a profanat ideea deetatizării presei. „Chiar dacă
a renunţat oficial la calitatea sa de editor, iată că guvernul
le acoperă cheltuielile tipografice care, după cum se ştie,
reprezintă cea mai mare parte a cheltuielilor de editare a
unui ziar”3.
Finanţarea indirectă sau mascată

O altă modalitate de a susţine financiar presa este redirecţionarea publicităţii de stat spre ziarele loiale puteri. Un singur
exemplu, de asemenea mediatizat pe larg, este directiva Guvernului Republicii Moldova din 2001, adresată ministerelor
şi departamentelor, prin care acestea erau „rugate” ca „în scopul mediatizării informaţiilor publicitare” să „plaseze avizele,
dările de seamă etc., pe paginile ziarelor Moldova Suverană şi
Nezavisimaia Moldova”.
Cele care au cel mai mult de suferit de pe urma acestei afaceri
sunt mass-media de opoziţie, cărora ziarele finanţate de stat
şi cele protejate de putere le fac concurenţă neloială. Clienţii
de publicitate evită să publice în ziarele independente, pentru
a nu cădea în dizgraţia puterii. Astfel, în timp ce unele ziare
au doar unul-două anunţuri publicitare în ediţie, „ziarele care
sprijină guvernul, chiar dacă sunt editate într-un număr mult
mai mic de exemplare, sunt pline de reclame plătite. Nimeni
nu îndrăzneşte să cumpere publicitate într-un ziar al opoziţiei”, afirmă unii manageri mass-media, care consideră că
guvernul poate face mari necazuri omului de afaceri care ar
3. Deetatizarea presei la moldoveni; www.api.md/articles/2697/index.html
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Conferinta de lansare a proiectului
„Relaţiile dintre presă şi autorităţile de stat –
spre transparenţă şi responsabilitate”.
Chişinău, 12 decembrie 2007.
De la stânga la dreapta: Iulia Chirniţchi,
Misiunea OSCE în Moldova, Ioana Avadani,
Centrul pentru Jurnalism Independent
(Bucureşti), Vasile Spinei, Centrul Acces Info,
Liliana Viţu, Fundaţia Eurasia, Moldova.
încălca embargoul”4. Acelaşi lucru se referă şi la publicitatea
socială promovată de guvern, ministere, departamente şi
instituţii de stat care se desfăşoară mai mult prin intermediul presei de stat sau al celei loiale puterii. Spre exemplu,
reprezentanţii direcţiilor de învăţământ susţin că, de obicei,
în cazul unor anunţuri promoţionale sau în cazul campaniilor de admitere, sunt obligaţi să le plaseze, contra plată, doar
în ediţiile proguvernamentale, acestora fiindu-le interzis
să publice, de exemplu, materiale publicitare în ziarele de
opoziţie.5
Despre modalitatea abuzivă de abonare în masă la publicaţiile
ce sprijină politica guvernului, la fel, s-a scris mult. O altă
directivă a guvernului dispunea abonarea din contul statului,
adică din banii publici, la o serie de ziare. În baza acesteia,
structurile guvernamentale au emis propriile directive în
care solicitau ca instituţiile din subordinea lor să se aboneze
obligatoriu la publicaţiile Nistru, Moldova Suverană, Nezavisimaia Moldova, Trud, Vremea, Comunistul.6
Această procedură a fost aplicată şi în timpul campaniei de
abonare pentru anul curent. Ministerul Educaţiei, de exemplu, prin circulara nr.09/2–13–899 din 30.10.2006 cerea
structurilor din subordine să asigure abonarea a peste 1000
de şcoli din republică la ziarele proguvernamentale. Reprezentanţii ministerului respectiv susţin că „publicaţiile libere
îşi fac singure publicitate, pe când Moldova Suverană şi
Nezavisimaia Moldova sunt recomandate de noi, facilitând
cunoaşterea de către abonaţi a activităţii Guvernului”.7
4. Întunecatul prezent şi incertul viitor al presei independente din Republica
Moldova; http://www.rostonline.org/rost/apr2003/presa.shtml
5. Ministrul Ţvircun obligă şcolile să aboneze ziarele pro-guvernamentale;
http://garda.com./106/investigatii/.
6. Libertatea presei de exprimare şi informare în Republica Moldova. Raport
anual 2005. www.ijc.md/Publicatii/mlu/RAPORT_ANUAL_2005.pdf
7. Ministrul Ţvircun obligă şcolile să aboneze ziarele pro-guvernamentale.
http://garda.com./106/investigatii/

Susţinerea presei de către stat:
experienţa europeană

Practica susţinerii mass-media de către stat nu este străină
multor state europene, unde presa beneficiază de subvenţii din bugetul de stat. În anul 2006, de exemplu, Comisia
europeană a aprobat planuri de susţinere a mass-media în
Danemarca, Polonia, Irlanda şi Franţa. Datorită acestora,
un şir de ziare din Danemarca au beneficiat de granturi în
valoare totală de 1,3 milioane de euro, în scopul distribuirii
ziarelor. Planurile pentru Polonia, Irlanda şi Franţa prevedeau
susţinerea producerii unor filme documentare, promovarea
unor talente tinere etc. La adoptarea acestei decizii, Comisia
Europeană s-a condus de principiile promovării pluralismului mass-media. Un alt exemplu în acest sens este Lituania,
unde, din 1996, există Fondul pentru susţinerea mass-media, finanţat de stat. Anual, în jur de 1,5 milioane de euro
sunt alocaţi pentru implementarea diferitelor programe cu
caracter cultural şi educativ. Sunt publicate cărţi, produse
filme documentare, sprijinită presa atât la nivel naţional, cât
şi local. Deciziile de acordare a acestor bani însă se iau doar
după organizarea unor concursuri transparente, proiectele
fiind evaluate de reprezentanţi din diferite domenii.
Experţii sunt de părerea că un astfel de sprijin financiar ar fi
binevenit şi în Republica Moldova, deoarece dezvoltarea presei
moldoveneşti este îngreunată de diferiţi factori. Presa însă
nu ar trebui să fie susţinută clientelar, în funcţie de politica
editorială vizavi de guvernare. Toate instituţiile mass-media ar
trebui să aibă condiţii egale, beneficiind de aceleaşi şanse de a
obţine ajutor din bani publici, adică din partea publicului pe
care îl servesc.
Daniela Borodachi
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„Reţeta de succes” a unui ziar local
Unii directori de ziare de la noi afirmă că în
Republica Moldova presa nu poate fi o afacere
profitabilă la nivel naţional, cu atât mai puţin – la
nivel local.
În parte, această afirmaţie este adevărată, or, în ţara noastră
nu funcţionează mecanismele de piaţă care impulsionează
businessul de editare a presei în alte ţări europene: cadrul
legislativ, inclusiv cel fiscal, nu este stimulator pentru dezvoltarea afacerilor media; piaţa este relativ mică, cu cititori
tot mai puţini ca urmare a exodului la muncă în străinătate;
marii furnizori de reclamă pot fi număraţi pe degete, unii
dintre ei fiind influenţaţi de guvernanţi să plaseze publicitatea doar în presa loială Puterii; principalul distribuitor al
presei Î.S. „Poşta Moldovei” impune tarife discriminatorii
etc. Dar în pofida barierelor justificate de sărăcia din R.
Moldova şi ale celor impuse editorilor de politicienii care nu
vor să renunţe la controlul asupra presei şi asupra minţilor
oamenilor, există totuşi exemple încurajatoare de ziare care
reuşesc să-şi asigure viabilitatea economică chiar şi în aceste
condiţii.
Răsturnând stereotipul că presa locală din Moldova, prin
definiţie, nu se poate constitui ca o afacere de succes, iată că
tot mai multe exemple de acest fel apar anume la nivel local.
Despre redacţiile „Unghiul” din Ungheni şi „SP” din Bălţi,
conduse de manageri media foarte pricepuţi, s-a mai scris
şi se cunoaşte. În ultimii doi ani, au crescut foarte mult din
punct de vedere managerial, reuşind să se afirme economic,
încă două ziare independente locale. Este vorba de publicaţiile „Cuvântul” din Rezina şi „Observatorul de Nord” din
Soroca. Cifra lor de afaceri este în creştere, la fel ca şi tirajul
şi aria geografică de distribuţie – ambele ziare au reuşit să
penetreze piaţa din raioanele învecinate, unde s-au afirmat
ca furnizori de informaţie diversă şi obiectivă. Pe exemplul
săptămânalului „Cuvântul”, să vedem împreună care este
„reţeta de succes” a unui ziar local.
Un ziar independent ca formă de protest

„Cuvântul” a apărut în anul 1995, când aproape toată presa
din R. Moldova era subordonată statului. Nemulţumită de
faptul că ziarul raional „Farul nistrean”, condus de Tudor Iaşcenco, prezenta şi opinii critice pe marginea unor
probleme ale comunităţii, inclusiv luările de atitudine ale
opoziţiei, majoritatea agrariană din Consiliul raional l-a
destituit pe redactorul-şef. În semn de protest, aproape tot
colectivul redacţiei a demisionat. Ulterior, instanţa de judecată l-a restabilit în funcţie pe T. Iaşcenco, dar jurnaliştii din

Rezina nu au mai dorit să se întoarcă la un ziar „de stat” şi
au înregistrat o publicaţie periodică independentă. Astfel,
la 1 ianuarie 1996, a apărut primul număr al ziarului liber
„Cuvântul”, cu un tiraj de 700 de exemplare. Bineînţeles,
autorităţile din Rezina s-au simţit ameninţate şi au încercat
să blocheze apariţia ziarului pe care nu-l puteau controla.
Deja la al doilea număr, au început „surprizele”. Administraţia tipografiei din oraşul vecin Râbniţa a refuzat să mai
tipărească „Cuvântul”, recunoscând că a primit indicaţii de
la autorităţile transnistrene care au răspuns, la rândul lor,
solicitărilor puterii locale din Rezina. Astfel, timp de opt
luni, jurnaliştii au trebuit să se deplaseze pentru a tipări
ziarul la Criuleni, oraş situat la o distanţă de 150 km. Dar în
pofida acestor piedici, ziarul a apărut cu regularitate săptămânală şi nu a fost omis nici un număr.
Serviciu în interesul cititorilor

Nu sunt foarte multe ziare locale în republică despre care
se poate spune că sunt formatoare de opinie publică. Ziarul
„Cuvântul” este unul dintre ele, or, la nivelul comunităţii,
această publicaţie are pondere şi se bucură de credibilitate
atât din partea oamenilor simpli, cât şi a autorităţilor. Respectul acestora din urmă se bazează inclusiv pe înţelegerea
faptului că ziarul monitorizează intens actul guvernării la
nivel local şi veghează la utilizarea banilor publici conform
legii. Foarte mulţi oameni din Rezina îşi amintesc şi astăzi
cum, datorită campaniei de presă iniţiată de „Cuvântul”,
s-a reuşit anularea până şi a unei hotărâri guvernamentale care prevedea stocarea în raionul Rezina a pesticidelor
inutilizabile din întreaga republică. Serialul de articole de
investigaţii „Guvernare în stil rezinean”, publicat în 20062007, a deconspirat afacerile ilegale cu patrimoniul public
ale primarului de Rezina care a pierdut şi procesele judiciare
intentate grupului de jurnalişti de investigaţie, şi scrutinul la
care a candidat pentru un nou mandat. Astfel, de la începutul editării şi până acum, „Cuvântul” rămâne un veritabil
serviciu public care răspunde intereselor cititorilor săi.
Rezultatul e evident – „Cuvântul” are un contingent solid
şi stabil de cititori şi se difuzează în patru raioane vecine:
Rezina, Şoldăneşti, Orhei şi Teleneşti. Potrivit studiilor de
audienţă a mass-media în R. Moldova, realizate de compania TNS Ukraine, în ultimii ani, „Cuvântul” ocupă constant
locurile 8-9 (din peste 60 de titluri) în topul săptămânalelor
editate în republică la nivel naţional şi local. Pentru performanţe profesionale, colaboratorii „Cuvântul”-ui au obţinut
trei „mere jurnalistice” ale Clubului de Presă de la Chişinău
şi ale Centrului Independent de Jurnalism (CIJ); ziarul are
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Rezina şi Şoldăneşti, „cucereşte teritoriu” în raioanele Orhei
şi Teleneşti. În ultimii ani, tirajul total a cunoscut o creştere
constantă: în 2005 – 3900 ex., în 2006 – 4600 ex., în 2007 –
5200 ex., apariţie săptămânală în 10-14 pagini format A3.
Deşi încă nu şi-a dezvoltat propriul serviciu de marketing,
încasările din prestarea serviciilor publicitare (reclama
ocupă aproape 30% din spaţiul ziarului) de asemenea sunt
în creştere: 2005 – 120 mii lei; 2006 – 147 mii, 10 luni ale
anului 2007 – 155 mii lei. Totuşi, din cauza faptului că în jur
de 90% din tirajul ziarului se distribuie prin abonamente,
iar serviciile poştale de distribuţie sunt extrem de costisitoare, veniturile redacţiei nu sunt chiar atât de mari, iar profitul
– minim. Oricum, în ultimii ani „Cuvântul” îşi acoperă
cheltuielile de producţie din vânzările de abonamente şi
publicitate, iar finanţările externe pe care le obţine de la caz
la caz nu mai sunt utilizate pentru acoperirea „găurilor” din
bugetul redacţiei.
Conform business-planului redacţiei, în următorii ani
tirajul săptămânalului urmează să crească până la 6-6,5 mii
exemplare, volumul va atinge 16 pagini, iar veniturile din
vânzarea ziarului cu amănuntul şi din publicitate vor creşte
până la 200 mii lei. În plus, ziarul îşi propune să-şi modernizeze design-ul şi să-şi dezvolte propria reţea de distribuţie.
De asemenea, în perioada următoare va trebui identificată
soluţia pentru „racolarea” de cadre tinere la „Cuvântul”.

Tudor Iascenco, câştigător al premiului
„Zece jurnalişti ai anului”.
Chişinău, decembrie, 2006.
alte circa 40 de premii la diferite concursuri profesionale ale
jurnaliştilor.
Ziarul ca afacere

Într-un oraş de provincie ca Rezina, cu doar 9.000 de locuitori şi o infrastructură economică relativ modestă, este mai
greu să dezvolţi o afacere de editare a unui ziar independent.
Mai greu, dar nu imposibil. Cu un conţinut editorial atractiv, ziarul „Cuvântul” s-a impus pe piaţa media din raioanele

Fenomenul „Cuvântul”

Aşadar, care este „cheia” succesului ziarului „Cuvântul”
şi ce îi asigură viabilitatea pe piaţa media? Tudor Iaşcenco, directorul ziarului, crede că există cel puţin două
răspunsuri la această întrebare. În primul rând, succesul
e garantat de o echipă profesionistă, motivată şi dedicată
unui ziar care este alături de nevoile cititorilor. Iar în al
doilea rând, este vorba de faptul că cei mai mulţi colaboratori ai redacţiei sunt şi acţionari al SRL „Cuvântul”. Astfel,
fiecare dintre ei este interesat personal ca ziarul să prospere şi fiecare contribuie la ceea ce putem numi «fenomenul
„Cuvântul”».
Petru Macovei,
director executiv API
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Publicitatea în presă:
o verigă tare sau slabă?
Publicitatea este una din „balenele” pe care se
sprijină lumea presei din majoritatea ţărilor.
Fireşte, mecanismul de funcţionare a pieţei de
publicitate depinde mult de specificul fiecărei
regiuni în parte.
Dacă în ţările Europei occidentale, ba chiar şi în majoritatea ţărilor est-europene, veniturile din publicitate le permit
practic mijloacelor de informare în masă să nu depindă de
interesele grupurilor politice şi financiare, cu totul alta e situaţia în Transnistria şi a vorbi în cazul dat despre suportul
uneia din „balene” e mult prea devreme.
Conform legilor transnistrene, în ediţiile periodice care nu
figurează în registrul de stat ca fiind publicaţii pentru reclamă, publicitatea poate ocupa până la 30% din spaţiul tipărit
al unui număr. Majoritatea ziarelor dispune de un spaţiu
publicitar cuprins între 5 şi 25%. Pentru a afla de ce se întâmplă astfel şi cum de reuşesc ziarele să supravieţuiască, vom
recurge la o trecere în revistă a spaţiilor publicitare oferite de
paginile presei scrise din Transnistria.
Pentru comoditate vom împărţi mijloacele scrise de informare în masă din regiune în trei grupuri arbitrare: primul
grup – ziarele care dispun de susţinere financiară din bugetul unor structuri de nivel diferit; următoarele două grupuri
– ediţii independente şi ediţii de reclamă şi divertisment
care supravieţuiesc pe cont propriu.
Din primul grup fac parte 3 ziare: „Pridnestrovie”, tipărit
în limba rusă, „Adevărul nistrean”, care apare în limba
română cu grafie chirilică, şi „Gomin”, editat în limba
ucraineană.
Gazeta cu caracter social-politic de masă, „Pridnestrovie”,
apare în fiecare zi, de marţi până vineri, în patru pagini format A2, numărul de sâmbătă apărând în format mic, A3, în
12 pagini. În structura redacţiei există o secţie de reclamă.
Marea majoritate a anunţurilor publicitare tipărite în acest
ziar oficial, sau cum i se mai zice, guvernamental, o constituie publicitatea plasată de către structurile de stat, cum
ar fi, să zicem, privitor la organizarea unor tendere, licitaţii
sau anunţuri despre scoaterea la vânzare a unor obiective
aflate în proprietatea statului. Putem întâlni, de asemenea,
anunţuri ce aparţin unor companii private care se ocupă de
comerţ şi prestări de servicii.

După o simplă răsfoire a acestor ziare putem observa că
majoritatea celor care oferă reclamă preferă să o plaseze în
numărul de sâmbătă. Reprezentanţii secţiei de reclamă a
redacţiei au fost de acord că publicitatea e un bun stimulent
financiar pentru apariţia ziarului, însă acesta nu ar putea
exista doar din veniturile din spaţiul publicitar. Numai 20%
din cheltuielile pentru un număr de „Pridnestrovie” pot fi
acoperite din încasările pentru publicitate. Principala problemă, în opinia specialiştilor din secţia de publicitate, constă
în faptul că în regiune veniturile sunt destul de mici, atât ale
majorităţii populaţiei, cât şi ale reprezentanţilor businessului
mic şi mijlociu. Iată de ce se găsesc destul de puţini doritori să
investească în publicitate. Anunţurile private despre vânzări
de spaţiu locativ, prestări servicii ş.a.m.d., de regulă, sunt
plasate pe gratis în ediţii specializate gen „Makler”.
Pentru atragerea agenţilor de reclamă, „Pridnestrovie” îşi
are atuul său: după primele trei anunţuri publicitare tipărite
de un client, toate celelalte vor beneficia de reduceri de până
la 30%. Reprezentanţii secţiei de publicitate fac tot ce le stă
în puteri pentru ca situaţia să se îmbunătăţească.
„Adevărul nistrean” are de asemenea nevoie de publicitate, însă aceasta practic nu există pe paginile sale. În opinia
redactorului-şef adjunct, un rol deloc de neglijat îl joacă în
cazul acestui ziar factorul lingvistic.
Actualmente, se încearcă înfiinţarea unei secţii de reclamă
în cadrul redacţiei, deja au fost contactate persoane care ar
dori să lucreze în această direcţie. Publicitatea se va tipări
în oricare din cele trei limbi recunoscute ca fiind oficiale pe
teritoriul Transnistriei. „Adevărul nistrean” e de acord să
plaseze publicitate de orice gen, deoarece aceasta ar acoperi
o parte oricât de mică din cheltuielile redacţionale.
Apariţia acestui ziar se datorează în exclusivitate finanţării bugetare. Banii sunt repartizaţi în special pentru plata
salariilor şi acoperirea cheltuielilor tipografice. Pentru a se
menţine pe piaţa informaţională, pentru a atrage resurse de
creaţie suplimentare, ziarul are neapărat nevoie de finanţe.
Apariţia unei secţii de publicitate în cadrul redacţiei ar putea impulsiona în bună măsură activitatea acestui ziar.
Redactorul ziarului „Gomin” este mai categoric în afirmaţii,
susţinând că ediţiile periodice nespecializate în domeniul
reclamei nu ar putea supravieţui din contul publicităţii.
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Veniturile din acest spaţiu sunt minime deoarece prestatorii
de reclamă nu se prea grăbesc să o lanseze prin intermediul
unui ziar de limbă ucraineană. Astfel, politica publicitară a
ziarului are un anumit specific: anunţurile care ar putea avea
un impact negativ asupra populaţiei din regiune nu sunt acceptate pe paginile ziarului. În acest caz, intervine mecanismul autocenzurii. De exemplu, anunţurile despre angajarea
în câmpul muncii peste hotare venite din partea unor firme
suspecte nu sunt acceptate pentru publicare. Redacţia nu are
o secţie specială pentru publicitate, iar veniturile obţinute
din reclamă acoperă numai 5% din cheltuielile redacţionale.

colectivului „Centralei electrice moldoveneşti”. Pe paginile
ei sunt publicate anunţuri, însă în statutul redacţiei nu este
stipulat mecanismul prestării de servicii publicitare, de
aceea toate anunţurile din partea orăşenilor şi a administraţiei sunt tipărite gratuit.

Din cel de al doilea grup fac parte ediţiile municipale. La
Bender este considerat ziar orăşenesc „Novoie vremea”, iar
la Tiraspol rolul acesta îi revine ziarului „Dnestrovskaia
pravda”. În orăşelul Dnestrovsk apare gazeta „Energhetik”,
care este de fapt un ziar orăşenesc.

Săptămânalul „Profsoiuznîe vesti” şi-a căpătat reputaţia
de ziar interesant pentru cititorii de pe ambele maluri ale
Nistrului. Politica redacţională este orientată spre a propune
cititorilor informaţii veridice şi de calitate. Nu publică prea
multă publicitate. De regulă, oferă spaţiu de reclamă doar
pentru agenţii economici. Sursa de venituri pentru acoperirea cheltuielilor vine în primul rând din partea abonaţilor.
Săptămânalul nu dispune de o secţie specială pentru reclamă. Posibil ca aşa ceva să ia fiinţă în viitor, ceea ce ar duce la
mărirea volumului publicaţiei.

„Novoie vremea” apare de trei ori pe săptămână în format A4 în 4 pagini. Pentru spaţiul publicitar este rezervată
pagina a patra, ceea ce constituie 25% din ziar. De selectarea materialelor publicitare se ocupă angajaţii unei secţiei
special create. În afară de anunţurile parvenite de la agenţii
comerciali, sunt tipărite şi anunţuri de la persoane particulare, la diverse rubrici.
După cum susţin colaboratorii redacţiei, acest volum relativ
mare de publicitate se datorează unui anumit tip de mentalitate a populaţiei locale. Oamenii îşi zic cam aşa: „Mai bine
dau anunţul despre vinderea divanului în gazeta noastră
orăşenească. De ce să cheltuiesc bani pentru a merge în alt
oraş ca să public trei cuvinte într-un ziar republican?”
Gazeta cu caracter social-politic de masă „Dnestrovskaia
pravda” apare şi ea de trei ori pe săptămână. Şi în cazul
acesteia, ultima pagină e pentru publicitate. Însă, în cazul
dat, mai multă publicitate plasează întreprinderile de stat şi
firmele particulare, mai puţin cetăţenii. Explicaţia e simplă: la Tiraspol se editează şi gazeta „Pridnestrovie”, unde
spaţiul publicitar costă mult mai puţin, fapt ce devine mult
mai atrăgător ţinând cont de faptul că veniturile populaţiei
în această zonă sunt destul de mici şi fiecare îşi numără cu
atenţie tot mărunţişul.
Însă redacţia „Dnestrovskaia pravda” îşi are marca sa – publicitatea de creare a imaginii. Totodată, colaboratorii recunosc
că activitatea publicitară le poate acoperi doar jumătate din
necesităţile redacţionale, constatând următoarele: „este imposibil să supravieţuiască din reclamă o publicaţie cu tiraj mic”.
Gazeta „Energhetik”, de facto, este o ediţie orăşenească,
însă de jure – este înregistrată ca fiind organ de presă al

În cel de al treilea grup am inclus ediţiile de informare
independente: „Profsoiuznîe vesti” (or. Tiraspol), „Novaia
gazeta (or. Bender) şi „Dobrîi deni” (or. Râbniţa). Lipsa
unor subvenţii sigure a făcut ca aceste publicaţii să caute noi
mijloace şi posibilităţi de existenţă.

Crearea unei asemenea secţii acum 2-3 ani părea lipsită de
sens, deoarece se observa o scădere a activităţii economice
în zonă şi capacitatea de cumpărare a populaţiei era foarte
mică. Tendinţele dezvoltării economice din ultimul timp
îi pun pe gânduri pe redactorii multor publicaţii, simţind
nevoia unor posibilităţi de extindere, inclusiv a spaţiului
publicitar.
„Novaia gazeta” este un ziar destul de popular, care include
şi suplimente tematice. Apare săptămânal cu un supliment
special pentru reclamă, intitulat „Vaş dosug”. În afară de spaţiul suplimentului special, publicitatea poate fi întâlnită şi pe
prima pagină, deasupra denumirii ziarului. Cele patru pagini
ale suplimentului „Vaş dosug” sunt dedicate programelor televizate (2,5 pagini) şi anunţurilor publicitare (1,5 pagini).
Totodată, cititorii primesc o dată pe lună gratuit un supliment tematic dedicat construcţiilor şi reparaţiilor, intitulat
„Stroika i remont”. Dintre cele 12 pagini ale acestui supliment de format mic, jumătate sunt tipărite cu imagini color.
Domină în special publicitatea oferită de agenţii economici
de nivel mic şi mediu.
Redactorul ne mărturiseşte că veniturile din reclamă permit
acoperirea unei anumite părţi din cheltuielile tipografice.
Redacţia are o atitudine foarte binevoitoare faţă de orice
agent de reclamă. Pe parcursul celor aproape 10 ani de
existenţă a ziarului „Novaia gazeta”, a fost cooptat un cerc de
agenţi de reclamă la care redacţia ţine foarte mult.
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Pentru a-şi menţine poziţia pe piaţa mijloacelor de informare
în masă tipărite, redacţia a făcut ca ofertele de publicitate să
crească în paralel cu numărul abonaţilor şi al persoanelor
care procură ziarul din chioşcuri şi prin intermediul reţelelor
de distribuitori. Actualmente, ziarul este procurat nu numai
de la Camenca şi până la Slobozia, dar şi la Chişinău, Orhei,
Bălţi.
Publicitatea pentru „Novaia gazeta” reprezintă acea sursă de
venit care îi permite să existe şi să se dezvolte. E adevărat că
apar şi anumite complicaţii. În primul rând, legea limitează
acordarea de spaţiu publicitar ziarelor care nu sunt specializate nemijlocit în materie de publicitate. În al doilea rând,
de aceasta profită ediţiile care există din subvenţii. Acestea
scad special preţurile pentru centimetrul de reclamă, creând
astfel condiţii inechitabile pe piaţa publicităţii.
Pentru a supravieţui în această concurenţă nedreaptă,
trebuie să atragi cât mai mulţi cititori pentru ca tirajul să
crească. Pe această cale au mers şi multe din ziarele occidentale care au pornit de la un tiraj de câteva sute de exemplare.
„Novaia gazeta” este difuzată cel mai bine prin reţeaua de
vânzare cu amănuntul, deşi în ultimii doi-trei ani are tendinţa de a se echilibra cu vânzările prin abonament.
Săptămânalul „Dobrîi den`”, care apare la Râbniţa, este
aproape de negăsit la Tiraspol. Însă gazeta e atât de populară
în rândul populaţiei locale, încât redactorii nu se grăbesc să
cuprindă întregul auditoriu cititor al Transnistriei.
Din cele opt pagini ale sale, două sunt ocupate de reclamă,
incluzând felicitări şi anunţuri ale unor companii private.
Cam a treia parte din pagina a opta este acordată publicităţii.
Pentru a supravieţui, redacţia acestui ziar independent a
creat un supliment de reclamă, care mai apoi a ajuns să
se transforme într-o ediţie informativ-distractivă de sine
stătătoare cu acelaşi nume – „Dobrîi vecer”, ce apare într-un
volum de 12 pagini. Pe prima pagină a ziarului, apar de asemenea texte de reclamă şi anunţuri publicitare la rubricile
„vânzări”, „cumpărări”, „prestări servicii” ş.a.m.d. Începând
cu pagina a cincea şi terminând cu a noua, vom găsi programe de televiziune şi anunţuri publicitare.
Membrii redacţiei susţin că anume o asemenea formulă
– două ediţii şi un singur fondator – permite menţinerea
statutului de ziar independent şi asigură atitudinea nepărtinitoare când e vorba de publicarea unor informaţii plătite
din veniturile obţinute în urma publicităţii şi a paginilor de
divertisment. Se poate spune că „Dobrîi den`” şi „Dobrîi
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vecer” pot fi considerate drept un început de formare a unui
sistem media corporativ.
Ultimul grup este reprezentat de două ediţii distractive:
săptămânalele „Karavan” şi „Iarmarka”.
„Karavan” este un ziar pentru întreaga familie. Anume
astfel este conceput de fondatori. Secţia de publicitate
funcţionează în cadrul redacţiei de puţină vreme şi abia e
la primele experienţe în domeniu. Apariţia unor anunţuri
publicitare pe paginile săptămânalului nu constituie o
necesitate financiară vitală şi nici nu intră în calculele fondatorilor. Agenţii de reclamă au venit din proprie iniţiativă
la redacţie cu rugămintea de a plasa anunţuri publicitare.
Anume astfel a şi început istoria apariţiei publicităţii în
„Karavan”. Redactorul publicaţiei subliniază că ziarul nu
pune în vânzare spaţiu publicitar, ci doar atrage atenţia
cititorilor. Angajaţii de la „Karavan” pot da o mână de ajutor la pregătirea unor materiale publicitare. Din cele 64 de
pagini ale ediţiei (format A4), numai şapte sunt ocupate de
anunţuri publicitare. Mai bine de trei pagini sunt destinate
publicităţii color. Există anunţuri publicitare şi pe prima
pagină, alături de fotografia unei personalităţi importante.
Ideea a venit chiar din partea agenţilor de reclamă: „Dorim
să plasaţi anunţul nostru alături de fotografia unei vedete!” Încă pe două pagini sunt tipărite anunţuri de prestări
servicii.
„Karavan” nu poate fi considerat nici pe departe un ziar
la limita supravieţuirii. Ziarul o duce de mai multă vreme
destul de bine şi chiar foarte bine. Însă după cum susţin
colaboratorii redacţiei, politica vânzărilor în mare parte
depinde nu atât de editor, de conţinutul informativ-distractiv al fiecărui număr şi de numărul informaţiilor publicitare,
cât de dispoziţia şi atitudinea pe care o au faţă de munca lor
realizatorii acestui produs tipografic.
„Iarmarka” e o ediţie similară, cu un volum de 72 de pagini
format A4, dintre care zece sunt de reclamă.
Şase pagini ce conţin informaţii publicitare despre activitatea unor firme sunt tipărite color. Pe trei pagini sunt inserate anunţuri de la persoane private, editate cu litere foarte
mici. Pe prima pagină a ediţiei sunt inserate oferte ale unor
agenţii imobiliare.
Înţelegem că nici această publicaţie nu pune în prim plan
venitul de pe urma publicării de materiale publicitare. Agenţii publicitari din regiune nu sunt în stare să plătească aşa ca
în ţările occidentale pentru plasarea reclamei în presa scrisă.
Din păcate, de aici se trage şi incapacitatea publicităţii de a
ajuta ziarele să supravieţuiască presa din această regiune.
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În concluzie, să încercăm a răspunde la întrebarea: din
ce mijloace ar putea să supravieţuiască ziarele şi revistele
transnistrene?

veniturile, dar să extindă şi spaţiul de publicitate. Celorlalte
tipărituri nu le rămâne decât se urmărească neputincioase
acest proces.

Prima variantă. Din contul unor finanţări externe. (Atunci
când un businessman sau o organizaţie are nevoie de ziar în
interese personale. De regulă, asemenea ediţii se dovedesc a
fi falimentare.) În asemenea cazuri, gazeta încetează să mai
apară:
a) când ediţia atinge scopul scontat (un scop politic, să
zicem);
b) când finanţatorul nu mai are bani;
c) editorul, tot el şi finanţatorul, se plictiseşte de proiectul
nerentabil.

Varianta a treia. Din contul creării unor corporaţii. Anume în acest caz ar fi posibilă situaţia în care o ediţie cu un
venit fabulos ar putea susţine prin dotaţii un ziar mai puţin
rentabil însă popular şi de calitate. Şi asta pentru că ambele
ediţii ar aparţine unei singure persoane sau unui singur
grup de persoane. Acesta e şi cazul când „Dobrîi vecer” de
la Râbniţa face să supravieţuiască şi „ruda” sa apropiată
„Dobrîi den`”. Atâta doar că e cam devreme să vorbim de
venituri fabuloase pentru mijloacele de informare în masă
din Transnistria.

Varianta a doua. Din contul reclamei. Ziarele care au reuşit
să ocupe nişa ediţiilor de publicitate nu vor ceda niciodată nici un centimetru din acest teren profitabil. De aceea,
declarându-se din start publicaţii de publicitate (în Transnistria e vorba de „Makler” şi „Vse”), pot obţine profit atât
din plasarea publicităţii, cât şi din vânzarea publicităţii deja
tipărite. Anume aceasta le permite nu numai să-şi mărească

Varianta a patra (cea mai nepopulară). Din contul evaziunii
fiscale. Unele surse amintesc uneori în discuţii de culoar
că mijloacele de informare în masă nu ar supravieţui astăzi
dacă nu ar exista un anumit flux economic generat de piaţa
gri. Însă nu putem confirma, dar nici infirma asemenea
ipoteze, de aceea lăsăm aceste zvonuri pe seama editorilor şi
a organelor fiscale!
Svetlana Savieleva
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O istorie mondială
din perspectivă comunicaţională
Volumul savanţilor britanici Asa
Briggs („cel mai important istoric
media din Marea Britanie”, fost
rector la Worcester College, Oxford)
şi Peter Burke (profesor de istorie a
culturii la University of Cambridge),
„Mass-media. O istorie socială. De
la Gutenberg la Internet” (Editura
„Polirom”, Iaşi) ar trebui, în opinia
mea, să reprezinte o lectură obligatorie atât pentru studenţii în jurnalism, cât şi pentru cei care vor dori
să studieze „Istoria presei” în mod
individual.
Din capul locului ţin să remarc abordarea deosebită a autorilor studiului
de 341 pagini, care inserează istoria
mijloacelor jurnalistice de comunicare în masă în istoria comunicării şi
comunicaţiilor precum: comunicarea
orală şi scrisă, drumurile, navigaţia,
tiparul, căile ferate şi vapoarele, poşta, telegraful, telefonia, cinematograful, computerele, sateliţii, telefonia
mobilă ş. a., toate aceste noţiuni regăsindu-se în cuprinsul
lucrării. Realizările tehnice menţionate sunt tratate în cele
opt capitole ale volumului alături de cele şase tipuri de
mass-media recunoscute ca atare în prezent: presa tipărită,
agenţiile de presă, radioul, televiziunea, presa on-line şi cea
off-line.
Deşi au realizat o cercetare istorică a presei, autorii britanici nu au putut să nu se refere la „studiile media” (vezi p.
187). În opinia mea, studiile de media au de a face cu trei
elemente esenţiale: lucrul cu sursele (în funcţie de gradul
de acces al jurnaliştilor la informaţie, putem vorbi de gradul
de democratizare al unei societăţi şi există studii şi ONGuri care se ocupă de această problemă), redactarea textului
jurnalistic, efectele presei asupra publicului (formarea
opiniei publice ş.a.). Mai exact, studiile de media urmăresc
relaţia dintre aceste trei elemente: cum devin text/material
jurnalistic informaţiile obţinute din surse, iar apoi cum are
impact textul asupra publicului consumator de informaţie.
Briggs şi Burke nu se referă la modul în care informaţiile
culese din surse devin un text jurnalistic (studiul lor nu este

un manual de jurnalism), dar acordă
o atenţie sporită efectelor presei
asupra societăţii (nu întâmplător
şi-au intitulat studiul „O istorie socială”, într-un fel, o istorie a efectelor
mijloacelor de comunicare asupra
societăţii). „Este în general acceptat
faptul că aceste schimbări în domeniul mijloacelor de comunicare au
avut importante consecinţe sociale
şi culturale. Dar natura şi anvergura
acestor consecinţe sunt mai degrabă
subiect de controverse. Sunt aceste
consecinţe mai ales politice sau mai
ales psihologice? Din perspectivă
politică, favorizează ele democraţia sau dictatura? Din perspectivă
psihologică, lectura încurajează
empatia cu ceilalţi sau mai degrabă
retragerea într-o lume personală?
Televiziunea sau „Net”-ul distrug
comunităţile sau creează noi tipuri
de comunităţi în care apropierea
în spaţiu nu mai este importantă?”
(p. 21-22). Acestea sunt doar câteva
dintre întrebările pe care şi le pun Briggs şi Burke şi la care
încearcă să răspundă.
Autorii britanici înclină spre părerea că mass-media au un
rol şi efecte asupra societăţii. În acest sens, ei citează diverse
opinii: „Samuel Hartlib, un est-europeam aflat în exil la
Berlin, a scris în 1641 că „arta tiparului va răspândi atât de
mult cunoaşterea, că oamenii de rând, ştiindu-şi drepturile
şi libertăţile, nu se vor mai lăsa cârmuiţi prin asuprire”” (p.
27). „Întrebarea esenţială”, după Briggs şi Burke, este „în
ce măsură mediile şi mesajele lor au schimbat atitudinile şi
mentalităţile oamenilor” (p. 89). „Inventarea tiparului a fost
discutată convenţional din punctul de vedere al valorii sale
pentru răspândirea ideilor, dar contribuţia şi mai însemnată adusă de acesta a fost stimularea schimbării, de mult
iniţiată, a relaţiei dintre spaţiu şi discurs” (citat din Walter
Ong, p. 28), în sensul că în secolul al XVI-lea conţinuturile
au început să însemne mai mult pentru ochi decât pentru
ureche. Totuşi, autorii britanici nu conferă mass-media un
rol fundamental privind impactul asupra societăţii: „Ar fi
mai realist să considerăm tiparul, ca şi noile mijloacele de
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comunicare din epocile ulterioare (de exemplu, televiziunea) drept un catalizator care mai degrabă contribuie la
schimbările sociale decât le iniţiază” (p.31).
Este importantă, de asemenea, ideea lui Briggs şi Burke
conform căreia impactul trebuie evaluat având în vedere ansamblul media. Autorii britanici remarcă şi rolul indubitabil
al media în revoluţii: „Se poate afirma că, doar prin simpla
adunare la un loc a maselor de oameni, celor nerealizaţi
social li se comunicau inteligenţă şi energie. După cum scria
un bun observator englez în 1823, înainte de inventarea
cuvântului „socialism”, „muncitorilor activi, aşezaţi laolaltă,
li se ascut şi li se îmbunătăţesc capacităţile prin comunicare
constantă”” (p.112).
De altfel, în contextul rolului presei (sau tipăriturilor) în
situaţii de tulburări sociale au apărut şi noţiuni precum
propaganda sau cenzura: „Dezvoltarea instituţiilor adverse –
dar, retrospectiv, complementare - de propagandă şi cenzură
a fost, poate, o consecinţă inevitabilă a inventării tiparului,
însă acestea au fost cu siguranţă rezultatul războaielor religioase din secolul al XVI-lea. Propaganda şi cenzura au fost
fenomene religioase înainte de a deveni politice” (p. 82).
Autorii au consacrat un spaţiu semnificativ rolului presei
în stimularea educaţiei publicului: „Ele (ziarele - notă A.L.)
conţin nu numai elementele cunoaşterii, ci şi imboldul care
să te facă să înveţi… Este nevoie să vezi un popor la care
ziarele nu există pentru a cunoaşte mulţimea de prejudecăţi de toate felurile pe care acestea le risipesc imediat şi cu
necesitate” (p.184).
Am remarcat observaţia autorilor britanici cu privire la
rolul media în formarea societăţii de consum: „Aşa cum a
demonstrat sociologul Colin Cambell, romanele din secolul
al XVIII-lea, ca şi posturile de televiziune de astăzi, le
permiteau cititorilor utilizarea indirectă a unor bunuri de
consum scumpe, încurajându-i de asemenea să cumpere şi
acţionând astfel ca „moaşe” în ceea ce s-a numit „naşterea
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societăţii de consum”” (p.58). De asemenea, merită menţionată explicaţia popularităţii materialelor de presă despre
vedete şi nu numai: „Mulţi oameni cumpără un ziar - a
recunoscut Lippmann - pentru că propriile lor vieţi sunt atât
de plicticoase, încât vor emoţia de împrumut de a citi despre
un număr de persoane imaginare, cu ale căror minunate
vicii să se poată identifica în fantezie”” (p.187).
Fiecare tip de mijloc de informare în masă a avut, desigur,
efecte specifice asupra publicului. De exemplu, „radioul era
peste tot „un bun tovarăş” care consola, dar şi distra, informa, dar şi educa, şi peste tot era o adevărată binecuvântare
pentru cei orbi, cei bolnavi, cei singuri sau cei nevoiţi să
stea acasă” (p. 209). Pe de altă parte, se poate vorbi şi despre
efecte negative ale mijloacelor de comunicare în masă. De
exemplu, „el (internetul - notă A.L.) a încorporat în relatarea sa atât conţinutul, cât şi contextul şi a luat în considerare „tehnicile de bombardare cu informaţii, controlul
prin înflorirea lucrurilor, divulgarea ce nu poate fi pusă pe
socoteala nimănui şi minciuna de care nu răspunde nimeni,
toate ca parte a procesului mediatic” (p. 281).
Este interesantă informaţia prezentată de Briggs şi Burke
despre semnificaţia originară a expresiei „Cea de-a patra
putere în stat”, care astăzi este asociată cu cele trei ramuri ale
puterii de stat: legislativă, executivă şi judecătorească. Istoricul britanic Macaulay, despre care se spune că ar fi creat
expresia, se referea mai curând la galeria ocupată de presă
în Parlament. Celelalte „puteri în stat”, conform conceptului
medieval, erau nobilimea laică, cea religioasă şi poporul.
Conceptul a supravieţuit în Marea Britanie sub forma celor
două camere ale Parlamentului, iar noua expresie „cea de-a
patra putere” a fost folosită de ziaristul F. Knight Hunt în
1850 într-o carte despre presă (p. 177).
Calităţile studiului semnat de Asa Briggs şi Peter Burke
sunt multe şi spaţiul din această revistă nu ne permite să le
dezvăluim cât se poate de complet. Oricum, un cititor va
putea găsi în paginile volumului elemente importante care
pot scăpa altuia.
Dr. Aurelian Lavric
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Anatol Golea:
„În televiziune rezistă optimiştii”
- În ce măsură s-a extins piaţa TV din Moldova?

- În această privinţă e destul de greu să-ţi dai cu părerea. În
linii mari, aş zice că încă nici nu s-a creat aşa ceva, adică e
în stare de germinare, totul e în devenire. Datorită poziţiei
geografice şi condiţiilor istorice, Republica Moldova se află
la intersecţia a cel puţin două culturi. Majoritatea populaţiei
vorbeşte limbile rusă şi română, iar unii mai posedă engleza,
franceza sau, mai ales în ultima vreme, italiana. Dat fiind
faptul că mijloacele tehnice moderne oferă posibilităţi largi,
mulţi cetăţeni ai ţării noastre urmăresc posturi româneşti
şi ruseşti de televiziune, precum şi europene, descoperind
emisiuni care le depăşesc cu mult pe ale noastre.
- De ce credeţi că se întâmplă aşa ceva?

- Numai nu pentru că specialiştii moldoveni care activează în acest domeniu ar fi mai puţin talentaţi. Foarte mulţi
regizori, cameramani, prezentatori, actori şi regizori de la
Chişinău au plecat din ţară şi s-au afirmat cu brio în Rusia,
România, Europa, SUA, ba chiar şi în China. Numele lor
sunt cunoscute, mulţi au obţinut premii internaţionale
prestigioase.
Acasă activitatea lor era limitată din lipsă de mijloace.
Televiziunea e o jucărie interesantă, însă foarte costisitoare.
Din păcate, piaţa restrânsă, concurenţa neloială din partea
posturilor de televiziune ale altor state, precum şi legislaţia
imperfectă nu le permit deocamdată posturilor noastre de
televiziune şi producătorilor să se afirme plenar. Deocamdată nimeni nu vrea să investească în acest domeniu sume
importante, iar ceea ce se mai realizează la noi în domeniul
televiziunii se bazează doar pe entuziasm.

adoptarea unor legi bune. Deocamdată se fac primii paşi,
destul de timizi.
- Cum apreciaţi noul Cod al audiovizualului?

- Ar putea oare statul să contribuie la dezvoltarea televiziunii?

- Ca fiind unul din paşii necesari pentru a ne mişca înainte.
În timpul elaborării Codului, autorii lui îşi propuneau să
sară din sistemul sovietic totalitar în Europa cea civilizată.
Uneori le-a reuşit, însă nici pe departe în toate cazurile.
De aceea apar diferite probleme. Se ştie, de pildă, că, pe
parcursul anului, noul CCA a încercat să joace mereu rolul
de organ de reprimare. De fapt, însă, CCA trebuie să vină
în ajutorul celor ce lucrează în domeniu, pentru a crea cu
puteri comune o televiziune de prestigiu. Sper ca ultimele
remanieri de la CCA să ducă la îmbunătăţirea situaţiei.

- Cel puţin ar trebui să nu fie o piedică în calea acestei
dezvoltări. Ar trebui să stimuleze acest proces, inclusiv prin

- Credeţi că s-a reuşit crearea în R. Moldova a unei televiziuni publice?

Apropo, e o situaţie analogică şi în cinematografie. În toată
lumea acum poate fi observată o creştere enormă a interesului faţă de cinematografie. Lumea merge la cinema, inclusiv la
noi, peste tot apar multe filme. Nu e o problemă că cele mai
multe din ele sunt seriale destul de subţirele, acestea vor fi
uitate, însă filmele bune care apar vor rămâne. În Moldova nu
se turnează deocamdată nici un film şi aceasta e regretabil.
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- În această privinţă punctul meu de vedere coincide cu al
majorităţii populaţiei. Iar această majoritate nu urmăreşte
postul „Moldova-1” sau îl urmăreşte în anumite sate unde
nu se poate conecta la alte posturi şi unde nu există televiziune prin cablu.
Creând sau refăcând o televiziune, este necesar să se ştie
cu claritate care sunt scopurile şi să se impună anumite
restricţii: ori e privată, ori e de stat, ori publică. În primul
rând, să se ţină cont de sursele de finanţare. Dacă acestea
sunt private şi comerciale – atunci trebuie să se întreţină din
publicitate urmărind să facă bani. Dacă este de stat, atunci
trebuie să fie finanţată la nivelul cuvenit din buget. Iar dacă
e obştească – trebuie să aibă drept sursă de finanţare un sistem de abonamente sau cotizaţii din partea contribuabilului
– ziceţi-le cum doriţi. Şi nu trebuie să mă convingă nimeni
că populaţia noastră nu ar fi de acord, în condiţiile economice de azi şi ţinând seamă de nivelul slab al televiziunii, să
achite doi-trei lei drept „impozit pentru televiziune”. Atunci
când cetăţenii vor plăti, nivelul emisiunilor va creşte, fiindcă
toţi vom avea dreptul să cerem calitate, iar cei de la televiziune ar fi şi mai stimulaţi să lucreze.
Actuala stare de lucruri de la televiziunea publică este de
neînţeles. Postul „Moldova-1” este semicomercial, deoarece încearcă în fel şi chip să vândă reclamă, conducerea lui
aflându-se în situaţia umilitoare de a „cerşi” bani de la buget
(astfel, televiziunea publică devine total dependentă de stat),
iar posibilităţi pentru o televiziune de calitate nu există. Am
avut ocazia să mă aflu recent la televiziunea publică şi m-a
îngrozit nivelul tehnic al dotărilor. Nici nu-mi puteam imagina că în secolul XXI hotărârile preşedintelui Companiei
„Teleradio-Moldova” sunt bătute la o maşină de scris de pe
vremea sovietică (!)
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ceva mai devreme. Considerăm că vom face şi mai multe în
viitor.
– Ce se întâmplă actualmente la „Pervîi kanal v Moldove”?
Se spune că activitatea acestui post nu este prea conformă cu
cadrul legal.

– Repet, despre munca mea la „Primul kanal” îmi amintesc ca despre o perioadă de acumulare de experienţă. Cât
priveşte lucrurile ce s-au întâmplat „după” – prefer să nu
comentez. Astfel de comentarii sunt de competenţa Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
– V-aţi constituit postul în colaborare cu postul rusesc
«НТВ» (“NTV”). Acest fapt v-a ajutat să vă afirmaţi pe
piaţa moldovenească?

– Postul «НТВ» („NTV”) întotdeauna a fost unul deosebit
printre posturile ruseşti. El corespunde cel mai bine exigenţelor unei „televiziuni de informare”. «НТВ» („NTV”)
este partenerul nostru oficial şi considerăm că e foarte
fructuoasă colaborarea noastră. Avem de câştigat şi noi, şi
partenerii noştri de la Moscova, şi, în special, telespectatorii.
– De câţi bani este nevoie pentru a crea un post de televiziune?

– Sunt necesari mulţi bani, mult mai mulţi decât pentru a
fonda un post de radio, o publicaţie sau o agenţie de informaţii. Poţi începe cu atâţia bani şi o altă afacere, poate mai
puţin riscantă şi care ar aduce mai mult venit. Aşa ca trebuie
să te gândeşti bine de tot când deschizi un post TV.
– În Moldova televiziunea e totuşi o afacere?

– Aţi condus mai întâi un post de televiziune afirmat pe piaţă, apoi aţi creat unul nou. Unde aţi întâmpinat mai multe
dificultăţi, care sunt plusurile şi minusurile?

– În toată lumea televiziunea e o afacere bună, dar în Moldova e cam riscantă... În orice caz, e o afacere de perspectivă.

– Activând la „Pervîi kanal v Moldove”, am acumulat o
experienţă utilă. Dar îmi este mult mai interesant să lucrez
la postul TV7, unde am început de la zero, după o pauză
de şase luni. Timp de aproape doi ani am realizat multe.
Emisiunile noastre „Cotidian” şi «Сегодня в Молдове»
(„Moldova Azi”), care sunt difuzate seara de trei ori, peste
fiecare două ore, răspund exigenţelor unor emisiuni moderne de ştiri. Putem afla din ele lucruri veridice din realitatea
ţării. Cred că sunt de calitate şi alte emisiuni, lansate toamna
aceasta. Nu sunt atât de multe precum ne-am dori. Dar, cu
siguranţă, postul nostru e cel mai „tânăr”, activ şi dinamic
pe piaţa moldovenească de televiziune, despre care aţi vorbit

– Care sunt riscurile?

– Conform noii legislaţii, radiodifuzorilor li se dă licenţă
nu pe cinci, ci pe şapte ani. Asta e bine. Dar nici în şapte
ani nu reuşeşti să-ţi recuperezi investiţiile şi să obţii venit.
De aceea, în scopul dezvoltării televiziunii, trebuie să depui
eforturi pentru a atrage investiţii şi pentru a le da garanţii
investitorilor că riscurile sunt minime. Deocamdată, există
îndoieli în această privinţă.
– Cum se desfăşoară concurenţa între posturile de televiziune?

Mass-media în Republica Moldova

36

Experienţe
– Nu există nici concurenţă normală, nici colaborare. Am
încercat într-un timp să stabilesc un dialog între diferite
posturi, să creez o Asociaţie a radiodifuzorilor, urmând ca
în cadrul acesteia să fie discutate problemele actuale ale
televiziunii. Am dori, de exemplu, ca să funcţioneze în republică un sistem civilizat şi accesibil de testare a audienţei
posturilor de televiziune. Colegii nu ne-au susţinut, fiecare şi-a căutat o cale proprie de dezvoltare. Asta-i situaţia.
Fiecare îşi rezolvă problemele pe cont propriu. Totuşi, când
colegilor noştri le e greu, îi ajutăm şi îi vom ajuta. Chiar fără
a miza pe reciprocitate.
– Aţi amintit de un sistem de măsurare a audienţei posturilor de televiziune. Un astfel de sistem, totuşi, există. Sunteţi
satisfăcut de rezultate?

– Există un sistem comun de testare a audienţei, din care
fac parte şapte posturi televizate – e vorba de aproape
toate posturile centrale, în afară de „Moldova – 1”. Acest
sistem nu e perfect, dar nimeni nu contestă rezultatele lui
şi acesta e deja un fapt pozitiv. Avem motive de satisfacţie
şi pentru că TV7 ocupă locul 2 din punctul de vedere al
audienţei. Cine nu e satisfăcut de rezultate trebuie să se
perfecţioneze, să-şi îmbunătăţească activitatea. Dacă un
post îşi comandă şi îşi plăteşte o verificare a audienţei pen-
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tru a se prezenta într-o lumină mai favorabilă – e problema
lui. Să nu uităm că e mai bine să-ţi schimbi faţa decât să te
superi pe oglindă.
- Cât de dezvoltată e piaţa de publicitate din Moldova? Sunt
suficiente mijloacele obţinute din publicitate pentru dezvoltarea televiziunii naţionale?

– Această piaţă se dezvoltă, dar evoluţia ei depinde de
situaţia economică din republică. Deocamdată economia
naţională lasă mult de dorit, de aceea nu se poate conta pe
mijloacele obţinute doar din publicitate, ele nu sunt suficiente pentru dezvoltarea televiziunii, pentru deschiderea
unor posturi noi. Aproape că nu există în Moldova publicitate televizată pentru automobile, cu toate că în fiecare
an se vând mii de automobile noi, nu există reclamă nici
pentru alte produse care există pe piaţă şi care ar trebui să
beneficieze de bugete afectate expres pentru publicitate.
Din păcate, piaţa moldovenească, în general, e foarte redusă. Din cauza aceasta televiziunea are de suferit, căci costurile pentru televiziune la Paris, Moscova sau Bucureşti sunt
aproape identice. Diferenţa de venituri, însă, e foarte mare.
Cu toate acestea, în televiziune lucrează destui optimişti.
Ei cred cu fermitate că vor veni şi vremuri mai bune.
Pentru conformitate:
Igor Volniţchi
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COMENTARIU
la Legea Audiovizualului Nr.66-XXVIII/III
din 10.07.2007 a UTA Gagauz-Yeri
1. Prevederile Codului audiovizualului privind statutul
juridic al Companiei „Teleradio-Găgăuzia” şi procesul de
reorganizare a Companiei de stat „Teleradio-Găgăuzia” în
radiodifuzor public regional
Pe data de 27.07.2006, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Codul audiovizualului al Republicii Moldova (în continuare
– Codul), care a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr.131-133 din 18.08.2006 şi a intrat în vigoare în ziua
publicării sale oficiale. Elaborarea şi adoptarea Codului a avut
drept scop racordarea legislaţiei naţionale în domeniul audiovizualului la standardele europene şi internaţionale. Codul cuprinde
68 de articole şi este structurat în 9 capitole: Capitolul I. Dispoziţii
generale, Capitolul II. Principiile de comunicare audiovizuală,
Capitolul III. Publicitate, teleshoping şi sponsorizare, Capitolul IV.
Licenţele, Capitolul V. Control şi sancţiuni, Capitolul VI. Consiliul
coordonator al audiovizualului, Capitolul VII. Radiodifuzorii publici, Capitolul VIII. Radiodifuzorii privaţi, Capitolul IX. Dispoziţii
finale şi tranzitorii.
În art.2 lit.d) din Cod este definită noţiunea „radiodifuzor
public”: instituţie audiovizuală naţională sau regională, cu statut
de persoană juridică de drept public, aflată în serviciul societăţii, independentă editorial, a cărei activitate este supravegheată
de societate”. Reglementările relevante privind statutul juridic
al radiodifuzorilor publici din Republica Moldova se conţin în
Capitolul VII Radiodifuzorii publici al Codului, cuprinzând art.
50-65. Majoritatea acestor prevederi reglementează activitatea
radiodifuzorului public naţional Instituţia publică naţională a
audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (în continuare
– IPNA).
Doar un singur articol (art.65) din Capitolul VII Radiodifuzorii
publici al Codului conţine prevederi ce se referă la statutul juridic
al radiodifuzorilor publici regionali: „(1) În U.T.A. Găgăuzia
funcţionează, în conformitate cu prezentul cod, la decizia Adunării sale Populare, radiodifuzorul public regional Compania “Teleradio-Găgăuzia”. (2) În raioanele de pe malul stîng al Nistrului,
după soluţionarea problemei transnistrene, la decizia autorităţilor
publice regionale, va funcţiona radiodifuzorul public regional.”
Art.65 alin.(1) nu este, însă, singura prevedere din Cod privind
activitatea Companiei „Teleradio-Găgăuzia”. Necesitatea unor
norme suplimentare se impuneau în vederea evitării a cel puţin
trei situaţii eventuale, ce ar fi pus sub ameninţare integritatea
aplicării Codului:

a) interpretarea restrictivă a prevederilor art.65 alin.(1), potrivit căreia Compania de stat „Teleradio-Găgăuzia” urma a fi considerată
lichidată din momentul adoptării Codului („... funcţionează... la
decizia Adunării sale Populare...”). Reamintim că prin art.43 alin.
(2) din Legea audiovizualului nr.66-XXVIII/III din 10.07.2007
a UTA Găgăuzia au fost anulate Hotărârea Adunării Populare a Găgăuziei nr.377-XXXVII/II din 20.12.2002 cu privire la
instituirea Companiei de stat „Teleradio-Găgăuzia”1 şi Hotărârea
Comitetului Executiv al Găgăuziei nr.1/8 din 13.01.2003 privind
instituirea TRS2. În asemenea condiţii, din punct de vedere juridic, nu poate fi atestată existenţa radiodifuzorului public regional
„Teleradio-Găgăuzia”;
b) crearea radiodifuzorului public regional „Teleradio-Găgăuzia”
şi, concomitent, păstrarea actualului radiodifuzor Compania
de stat „Teleradio-Găgăuzia”, astfel tergiversându-se transformarea radiodifuzorului de stat în radiodifuzor public. Reamintim că această idee a fost utilizată de anumiţi înalţi demnitari
de stat din Republica Moldova în vederea tergiversării procesului de reorganizare a IPNA;
c) caracterul declarativ-inaplicabil al prevederilor art.65 alin.
(1) din Cod. Cu regret, în legislaţia Republicii Moldova pot fi
atestate numeroase norme şi chiar legi inaplicabile. În multe
cazuri, caracterul inaplicabil este cauzat de (se explică prin)
lipsa mecanismelor şi termenelor privind transpunerea în viaţă
a prevederilor legislaţiei în vigoare.
În vederea accelerării procesului de transformare a Companiei
de stat „Teleradio-Găgăuzia” în radiodifuzor public regional, în
art.68 din Cod Parlamentul Republicii Moldova a instituit o serie
de norme atât privind activitatea acestui radiodifuzor în perioada de până la reorganizare, cât şi procesul de reorganizare:
„(5) Consiliul Coordonator al Audiovizualului va iniţia, în
termen de 2 luni de la constituire, controlul serviciilor de
programe existente şi al legalităţii eliberării licenţelor către
titulari, inclusiv radiodifuzorilor fondaţi şi finanţaţi de autorităţile administraţiei publice locale, va elabora recomandări
privind mecanismele de intrare în legalitate a acestora, astfel
încît să nu se admită lichidarea lor, ci să se asigure crearea
unui mediu pluralist de dezvoltare a domeniului audiovizualului.
(6) Autorităţile administraţiei publice locale fondatoare de
instituţii ale audiovizualului vor emite, în termen de 3 luni,
1. Постановление Народного Собрания Гагаузии «Об учредительстве
государственной компании «Телерадио Гагаузии» №377-XXXVII/II от
20 декабря 2002г.
2. Постановление Исполнительного Комитета Гагаузии «Об
учреждении ГРТ» №1/8 от 13 января 2003г.
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decizii de reorganizare a acestor instituţii în conformitate cu
prezentul cod.”3
Privitor la obligaţiile prevăzute pentru autoritatea de reglementare din domeniul audiovizualului în art.68 alin.(5) din Cod,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului (în continuare – CCA)
a exercitat formal anumite obligaţii, iar altele nici nu şi le-a asumat. CCA a avut următoarele obligaţii:
- de a „elabora recomandări privind mecanismele de intrare în
legalitate” a „radiodifuzorilor fondaţi şi finanţaţi de autorităţile
administraţiei publice locale”. CCA nu a elaborat „recomandări
privind mecanismele de intrare în legalitate” a Companiei de
stat „Teleradio-Găgăuzia”, activitatea sa reducându-se la expedierea unor scrisori de informare privind dispoziţiile art.68 alin.
(5)-(6) din Cod;
- de a „iniţia, în termen de 2 luni de la constituire, controlul serviciilor de programe existente şi al legalităţii eliberării licenţelor către
titulari, inclusiv radiodifuzorilor fondaţi şi finanţaţi de autorităţile administraţiei publice locale”. În acest context, reamintim
că, pe parcursul lunilor septembrie-octombrie ale anului 2007,
Compania de stat „Teleradio-Găgăuzia” a activat fără licenţă de
emisie, termenul acesteia expirând pe parcursul lunii septembrie.
Mai mult decât atât, CCA a adoptat o decizie prin care a permis
activitatea radiodifuzorului Compania de stat „Teleradio-Găgăuzia” până la obţinerea unei noi licenţe de emisie. Or, o asemenea
decizie a CCA este contrară art.68 alin.(8) din Cod: „Licenţele
de emisie eliberate radiodifuzorilor înainte de intrarea în vigoare
a prezentului cod rămîn în vigoare pînă la expirarea termenelor
pentru care au fost acordate”;
- de a „elabora recomandări privind mecanismele de intrare în
legalitate” a radiodifuzorilor fondaţi şi finanţaţi de autorităţile administraţiei publice locale, „astfel încît să nu se admită
lichidarea lor, ci să se asigure crearea unui mediu pluralist de
dezvoltare a domeniului audiovizualului”. Această prevedere
din art.68 alin.(5), examinată doar sub aspectul transformării Companiei de stat „Teleradio-Găgăuzia” în radiodifuzor
public regional, impunea pentru CCA obligaţia elaborării
unor reglementări în vederea reorganizării. Interdicţia privind
lichidarea acestei instituţii, impusă expres de Parlamentul
Republicii Moldova în cuprinsul Codului, urma să-şi găsească
locul în recomandările privind mecanismele de intrare în
legalitate a Companiei de stat „Teleradio-Găgăuzia”, pe care
trebuia să le elaboreze şi să le adopte autoritatea de reglementare din domeniul audiovizualului.
Este evident că CCA urma să-şi onoreze obligaţia privind
elaborarea şi adoptarea recomandărilor privind mecanismele de
intrare în legalitate a Companiei de stat „Teleradio-Găgăuzia”
în „timp util”: până în momentul adoptării de către Adunarea
Populară a Găgăuziei a Legii audiovizualului nr.66-XXVIII/
III din 10.07.2007 a UTA Găgăuzia (în continuare – Legea),
publicată în Buletinul documentelor oficiale al Găgăuziei nr.5-6
3. Sublinierile ne aparţin.
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din 27.07.20074. Şi acest „timp util”, pe care îl avea la dispoziţie
CCA, urma a fi stabilit în raport cu prevederile art.68 alin.(6):
„Autorităţile administraţiei publice locale fondatoare de instituţii
ale audiovizualului vor emite, în termen de 3 luni, decizii de reorganizare a acestor instituţii în conformitate cu prezentul cod”.
2. Implementarea prevederilor Codului audiovizualului
privind procesul de reorganizare a Companiei de stat
„Teleradio-Găgăuzia” în radiodifuzor public regional
Luând în considerare absenteismul CCA din procesul de reorganizare a Companiei de stat „Teleradio-Găgăuzia”, precum
şi faptul că termenul de 3 luni prevăzut pentru reorganizarea
acestui radiodifuzor a expirat cu mult timp înainte de adoptarea
Legii, suspiciunile privind implementarea tendenţioasă a Codului
de către Adunarea Populară a Găgăuziei ar putea fi considerate
neîntemeiate.
Putem vorbi doar de anumite imperfecţiuni şi neajunsuri
prezente în cuprinsul Legii. Sub aspectul procesului de reorganizare a Companiei de stat „Teleradio-Găgăuzia” în radiodifuzor public regional, însă, Adunarea Populară a Găgăuziei
nu a inserat în Lege prevederi contrare reglementărilor din
Cod. Art.44 alin.(3) din Lege, în conformitate cu art.68 alin.(6)
din Cod, prevede că „autorităţile administraţiei publice locale
ale Găgăuziei fondatoare de instituţii ale audiovizualului vor
emite, în termen de 3 luni, decizii de reorganizare a acestor
instituţii în conformitate cu prezenta lege”. În asemenea împrejurări, adoptarea Hotărârii Adunării Populare a Găgăuziei
nr.257-XXVIII/III din 20.07.2007 cu privire la anumite măsuri
privind realizarea Legii audiovizualului nr.66-XXVIII/III din
10.07.2007 a UTA5, prin care Comitetul Executiv al Găgăuziei
este obligat să lichideze Compania de stat „Teleradio-Găgăuzia”
(p.2), nu poate trezi decât nedumeriri şi suspiciuni privind
implementarea tendenţioasă a normelor din Cod şi din Lege.
Această hotărâre a Adunării Populare a Găgăuziei contravine
atât Codului, cât şi Legii.
În opinia noastră, aceste imperfecţiuni şi neajunsuri nu sunt
de neînlăturat, deoarece procesul de „intrare în legalitate” a
Companiei de stat „Teleradio-Găgăuzia” încă nu s-a încheiat.
Reamintim că există Legea privind transformarea Companiei de
stat „Teleradio-Găgăuzia” în radiodifuzor public regional, care la
acest moment nici nu dispune de licenţă de emisie. În asemenea împrejurări se impune conlucrarea eficientă dintre CCA şi
Adunarea populară a Găgăuziei, în vederea aplicării garanţiilor
prevăzute în art.68 alin.(5) pentru procesul de reorganizare a
Companiei de stat „Teleradio-Găgăuzia” în radiodifuzor public
regional.
4. Закон №66-XXVIII/III от 10.07.2007 АТО Гагаузия «О телевидении и
радио» (Бюллетень официальных документов Гагаузии nr.5-6 (66-67) от
27.07.2007 г.
5. Постановление Народного Собрания Гагаузии «О некоторых мерах
по реализации Закона АТО Гагаузия «О телевидении и радио» №66XXVIII/III от 10.07.2007г. (Бюллетень официальных документов
Гагаузии nr.5-6 (66-67) от 27.07.2007.
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Prevederile referitoare la activitatea radiodifuzorului public
regional Compania „Teleradio-Găgăuzia” se regăsesc şi în alte
articole din Cod, altele decât art.65 şi art.68.
„Autorităţile administraţiei publice locale” şi „autorităţile
publice regionale”: o problemă de ordin juridic în procesul de
reorganizare a Companiei „Teleradio-Găgăuzia”? Pe parcursul
monitorizării procesului de reorganizare a Companiei „Teleradio-Găgăuzia”, a apărut întrebarea, dacă prevederea art.68 alin.
(6) din Cod se referă la Adunarea Populară a Găgăuziei şi la
Comitetul Executiv al Găgăuziei. Potrivit unor opinii, aceste
autorităţi din Găgăuzia nu ar fi autorităţi ale administraţiei
publice locale, ci autorităţi publice regionale. Problema ţine de
sintagma „autorităţile administraţiei publice locale”, utilizată în
art.68 alin.(5) şi (6) din Cod.
Or, Codul este o lege a Republicii Moldova, de aceea şi semnificaţia acestei sintagme urmează a fi interpretată în contextul
legislaţiei republicane şi nicidecum în contextul legislaţiei locale.
Astfel, în art.1 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală6 au fost incluse noţiunile „autorităţi
ale administraţiei publice locale de nivelul întâi”7 şi „autorităţi
ale administraţiei publice locale de nivelul al doilea”:
m „autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul întâi
– autorităţi publice, luate în ansamblu, care sunt constituite şi
activează pe teritoriul satului (comunei), oraşului (municipiului) pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor
colectivităţilor locale;
m autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul al doilea – autorităţi publice, luate în ansamblu, care sunt constituite
şi activează pe teritoriul raionului, municipiului Chişinău,
unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special pentru
promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei
unităţii administrativ-teritoriale respective”.
Este adevărat că Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală a fost adoptată după intrarea în vigoare
a Codului şi a intrat în vigoare doar în luna martie 2007. Însă
Legea nr.123-XV din 18.03.2003 privind administraţia publică
locală8 conţine în art.1 aceleaşi noţiuni („autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul întâi” şi „autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul al doilea”), fiind identice cu
cele din noua lege. Noţiunile în cauză au fost incluse în vederea
utilizării lor în contextul acestor două legi privind administraţia
publică locală, în conformitate cu prevederile art.109 – art.111
din Constituţie, precum şi în cazul utilizării acestor noţiuni în
legislaţia în vigoare.
6. Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.32-35 din 09.03.2007).
7. Deşi nu se referă la procesul de reorganizare a Companiei de stat
„Teleradio-Găgăuzia”, prezentăm şi noţiunea „autorităţi ale administraţiei
publice locale de nivelul întâi”. Prezentarea acestei noţiuni este necesară mai
ales în vederea facilitării unor idei ulterioare din prezentul studiu.
8. Legea nr.123-XV din 18.03.2003 privind administraţia publică locală
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.49 din 19.03.2003).
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RECOMANDĂRI
privind procesul de reorganizare a Companiei de stat „Teleradio-Găgăuzia” în radiodifuzor public regional
Adunarea Populară a Găgăuziei:
n să anuleze prevederile din p.2 al Hotărârii Adunării Populare
a Găgăuziei nr.257-XXVIII/III din 20.07.2007 cu privire la
anumite măsuri privind realizarea Legii audiovizualului nr.66XXVIII/III din 10.07.2007 a UTA privind lichidarea Companiei de stat „Teleradio-Găgăuzia”, care contravin art.68 alin.(6)
din Codul audiovizualului al Republicii Moldova şi art.44 alin.
(3) din Legea audiovizualului nr.66-XXVIII/III din 10.07.2007
a UTA Găgăuzia;
Comitetul Executiv al Găgăuziei:
n să anuleze decizia privind lichidarea Companiei de stat „Teleradio-Găgăuzia”, adoptată în temeiul p.2 al Hotărârii Adunării
Populare a Găgăuziei nr.257-XXVIII/III din 20.07.2007 cu privire la anumite măsuri privind realizarea Legii audiovizualului
nr.66-XXVIII/III din 10.07.2007 a UTA, care contravin art.68
alin.(6) din Codul audiovizualului al Republicii Moldova şi
art.44 alin.(3) din Legea audiovizualului nr.66-XXVIII/III din
10.07.2007 a UTA Găgăuzia;
Consiliul Coordonator din Republica Moldova:
n în calitate sa de „autoritate publică autonomă”, „responsabilă
pentru implementarea şi respectarea” Codului audiovizualului
al Republicii Moldova şi a „tratatelor internaţionale în domeniul audiovizualului la care Republica Moldova este parte”
(art.39), în calitatea sa de „garant al apărării interesului public
în domeniul comunicării audiovizuale pe principii democratice şi ale drepturilor consumatorului de programe” (art.41),
urmează
n să acţioneze din oficiu (art.10 alin.(1) şi (4), art.41 alin.(1)
lit.a)) în vederea respectării prevederilor art.68 alin.(5)-(6)
din Codul audiovizualului al Republicii Moldova în procesul de reorganizare (intrare în legalitate) a radiodifuzorului
Compania de stat „Teleradio-Găgăuzia” în radiodifuzor public
regional;
n să abandoneze practica adoptării deciziilor ilegale prin care se
aprobă difuzarea programelor în perioada ulterioară momentului expirării licenţei de emisie a radiodifuzorului şi până în
momentul eliberării (obţinerii) unei noi licenţe de emisie, atât
în raport cu Compania de stat „Teleradio-Găgăuzia”, cât şi în
raport cu alţi radiodifuzori publici şi privaţi.

Eugeniu Rîbca
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