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E posibilă ralierea presei autohtone
la standardul mediatic occidental?
P

roblema ralierii mass-media din fostul bloc
sovietic la normele unui regim liberal ridică
din capul locului câteva întrebări. Există sau
nu în peisajul presei internaţionale standarde
mediatice? Dar un model general de presă
liberă demn de urmat? Şi dacă da, sunt capabile
mass-media din noile democraţii europene să
se conformeze întocmai principiilor unui sistem
mediatic occidental?

Şi încă o întrebare: ce tip de presă există la ora actuală în
postcomunism? În speţă, în Republica Moldova? Potrivit
unor estimări internaţionale, mass-media de la noi sunt „nelibere”. Şi cele din Ucraina de asemenea. Ca să nu mai vorbim
de Rusia, unde controlul puterii politice asupra mass-media,
în special asupra presei electronice, se înăspreşte pe an ce
trece. În acelaşi timp, situaţia din România în ceea ce priveşte
libertatea de exprimare e considerată de experţii organizaţiei
Freedom House mai bună. Ei cataloghează mass-media din
această ţară ca fiind „parţial libere”. De unde şi concluzia că
există nişte etaloane prin a căror prismă este văzută situaţia
presei din statele lumii. Specialiştii în materie de drepturi
politice şi libertăţi individuale au în minte, fireşte, anumite
standarde faţă de care judecă starea mijloacelor de informare
în masă de pe diferite meridiane ale globului.
Vom observa din capul locului că unităţile de măsură, care ne
permit să cântărim cantitatea de libertate din mass-media, sunt
nişte valori ale democraţiilor liberale. În ciuda acestui fapt,
există voci care contestă posibilitatea unui transplant al regimului liberal de presă din Vest în Est. Mai mult decât atât. Unii
autori consideră că în Occident nici n-ar exista vreun sistem
mediatic care s-ar constitui într-un standard pentru presa din
spaţiul postsovietic sau fostul lagăr socialist. Potrivit profesorului Colin Sparks de la Universitatea Westmister, de exemplu,
sistemul britanic-american de presă, pe care îl defineşte drept
modelul The New York Times şi British Broadcasting Corporation, deşi este bun pentru ţările respective, ar fi unul aberant, din
punctul său de vedere, pentru restul lumii, în special pentru
Estul şi Centrul Europei, deoarece n-ar avea şanse să fie preluat
de statele cu experienţă democratică minoră. El crede că în
fostele ţări comuniste presa a ajuns să fie extrem de politizată
chiar prin forţa lucrurilor. În plus, autorul bănuieşte că această
situaţie nu poate fi depăşită în viitorul previzibil.
Adevărata cauză, consideră Colin Sparks, a gradului înalt de
politizare a mass-media în toată regiunea stă în însăşi natura

procesului de tranziţie. Şi aceasta pentru că, scrie el, singura
posibilitate de a realiza o schimbare în postcomunism sau
de a te opune ei este acţiunea politică. Din motive evidente,
remarcă pe bună dreptate profesorul englez, mass-media
reprezintă o modalitate importantă prin care politicienii pot
să-şi atingă obiectivele. Şi tocmai de aceea presa este foarte
politizată. Se luptă necontenit pentru controlul asupra massmedia. Pornind de la acest adevăr, Sparks concluzionează că
sistemul mediatic postcomunist nu este aberant, fiind de fapt,
în opinia sa, o manifestare a unei forme istorice obişnuite.
În mod regretabil, nu există nicio cheie magică, precizează
el, care, odată răsucită, să transforme ziarele şi organizaţiile
de presă din audiovizual în organizaţii cu reporteri responsabili, obiectivi, imparţiali şi cu comentatori ai vieţii sociale
şi politice serioşi şi informaţi. „Este posibil ca o combinaţie
fericită de circumstanţe să reducă, în timp, sau poate chiar
să înlăture caracterul politic intens partizan al mass-media.
Pentru ca aceasta să se întâmple – experienţa istorică ne arată
– va trebui să mai treacă un timp. În definitiv, mass-media
italiene au luat o formă politizată cu mai mult de 50 de ani în
urmă. În Spania şi Grecia, au trecut mai mult de două decenii
de când mass-media au luat o formă modernă. În niciunul
din aceste cazuri, nu ar fi responsabil să spunem, consideră
cercetătorul britanic, că mass-media s-au distanţat de caracterul lor politizat”.

A

şadar, Sparks e fatalist. După părerea sa, presei din estul
Europei îi este scris să rămână excesiv de politizată încă
foarte mult timp, întrucât aceasta n-are cum să urmeze un
model mediatic occidental care, de altfel, nici nu poate exista
în afara hotarelor SUA sau Marii Britanii.
Îmi pare rău, dar Sparks se contrazice. În articolul său
„Există un sistem mediatic postcomunist?”, tot el recunoaşte,
bunăoară, că, după căderea comunismului, mass-media din
Ungaria sau Slovenia au înregistrat progrese impresionante.
Dar nu numai aceste două ţări dau peste cap, volens-nolens,
argumentele autorului englez. Mass-media ale fostei Germanii de Est au fost integral transformate în copia modelului vest-german (Boyle, 1994). Republica Cehă are un post
comercial de televiziune dezvoltat, Nova TV, care a obţinut
succese majore în creşterea audienţei, pe seama postului de
stat, AST. Edificator este exemplul ţărilor baltice. Letonia şi
Estonia au un regim liberal de presă foarte apropiat de tipul
de presă practicat în statele scandinave sau în nordul Europei. Nu întâmplător, potrivit unor estimări internaţionale,
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presa din aceste două ţări baltice este mai liberă şi mai puţin
politizată decât cea din Franţa sau Italia. Iată de ce, după cum
scrie cercetătorul Peter Gross, evoluţiile societăţilor şi presei
est-europene depind de destinul democraţiei liberale. În cazul
în care acestea vor prinde rădăcini, ele vor contribui efectiv la
constituirea unor sisteme mediatice independente. Principalul impediment în calea unor mass-media liberale provine din
culturile politice nedemocratice ale ţărilor şi din incapacitatea
sau refuzul liderilor politici şi mediatici de a oferi leadershipul necesar.

C

u alte cuvinte, unul dintre motivele esenţiale pentru care
presa din fostul bloc comunist rămâne în unele teritorii
partizană şi extrem de politizată este lipsa de voinţă politică
sau chiar rea-credinţa guvernanţilor. Aceştia, din interese
personale, caută să controleze abuziv ziarele, posturile de
radio şi televiziune pentru a le folosi ca pe nişte arme în
războaiele politice pe care le poartă cu oponenţii lor. Aflate în
proprietatea statului sau a unor grupuri de interese, multe din
instituţiile de presă din Republica Moldova, de exemplu, sunt
nu atât furnizori de informaţii, cât nişte instrumente docile
de propagandă sau răfuială politică. Aşa procedează de ani
buni „Moldova Suverană”. Această publicaţie, prin atacuri la
persoană, se războieşte cu persoanele publice care, din varii
motive, au ajuns să fie antipatizate de regimul Voronin.
În aceste condiţii, mijloacelor de informare din estul Europei
le lipseşte, consideră Peter Gross, o semnificaţie bine definită
a rolului jucat în societate, precum şi standarde de responsabilitate şi parametri profesionali, ele nu manifestă respect
pentru public, caracteristici care ar putea contribui la statutul
lor libertarian. În acelaşi timp, multe din publicaţiile independente de la Chişinău („Jurnal de Chişinău”, „Timpul”, „Ziarul
de Gardă” etc.) sunt în esenţă partizane ale libertăţii absolute,
poate chiar mai mult decât cele occidentale. Este tipul „presei
de opoziţie”, independente, dar partizane şi politizate care,
dând în vileag ilegalităţile şi greşelile comise de cercurile
guvernante, joacă, totuşi, vorba lui Peter Gross, un rol pozitiv
de „contraforţă”. Vrând-nevrând, ele sunt singurele care
supraveghează puterea, silind-o să comunice şi să nu întreacă
măsura. Prin esenţa lor, atare mass-media oferă pluralism
şi diversitate politică în societate în ciuda unei împotriviri
uneori înverşunate a guvernanţilor. Ele sunt nu doar maşinării de câştigare a alegerilor, ci şi surse alternative de informaţie şi opinie care îi forţează pe politicieni să fie măcar într-o
mică măsură răspunzători în faţa alegătorilor. Cu cât nevoia
lor de a fi responsabili va fi mai mare, cu atât mai mult vor
creşte şansele instituirii în societate a unui sistem mediatic cu
adevărat independent.
Până una-alta, însă, chiar şi presa privată şi oarecum nepărtinitoare, întrucât adesea efortul ei este steril, lasă impresia

Conferinţa de lansare a Zilelor Libertăţii Presei, 3 mai 2007.
Corina Cepoi, directorul Centrului Independent de Jurnalism
şi Dumitru Lazur, Asociaţia Presei Independente.

că statul nu poate fi controlat, că în ţară domneşte abuzul de
putere şi haosul. Numai de-a lungul anului curent, 2007, în
„Timpul” şi „Jurnal de Chişinău” au apărut o sumedenie de
dezvăluiri care scot în evidenţă abuzurile comise de guvernarea comunistă. Şi la ce au folosit aceste demascări? Au dat
doar dureri de cap jurnaliştilor, au satisfăcut curiozitatea
cititorilor şi i-au înrăit şi mai mult pe comunişti.

T

otuşi, cu riscul de a ne contrazice, vom observa că,
deşi acest lucru nu întotdeauna se vede cu ochiul liber,
carul s-a urnit din loc. Indiferent de defectele ei, cu toate că
păstrează încă abordări suprapolitizate, presa din fostul bloc
comunist, în Bulgaria şi România mai mult, în Ucraina şi
Republica Moldova mai puţin, a educat de-a lungul ultimilor
ani un public care din consumator pasiv de media se transformă treptat în utilizator activ de media. Altfel spus, încet,
dar creşte numărul cititorilor de ziare, al radioascultătorilor şi
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telespectatorilor care cer mass-media echidistanţă şi obiectivitate. Acestea sunt semne mici, dar semnificative că cel puţin
o parte a presei din estul Europei începe să se racordeze la
standarde profesionale. Cercetătorul polonez Karol
Jakubowicz postulează o evoluţie a mass-media şi a jurnalismului care provine din instituţie, bazată pe dorinţa de a
satisface nevoi materiale, de a obţine echilibru social, de a
dobândi stabilitate politică şi împlinire profesională
(„Media without the State: Press Freedom in Eastern Europe,
p. 125-139 -1995). Sub aspect practic, o autentică transformare a rolului şi locului mijloacelor în sistemele sociale ale
ţărilor postcomuniste ar trebui, în opinia lui, să presupună o
emancipare sau „autonomizare”, precum şi o redefinire a naturii ei, astfel încât dintr-un instrument al puterii să devină o
formă de interacţiune a diferitelor grupuri sociale, un element
al societăţii civile şi al democraţiei participative. Desprinderea mass-media de structurile statului şi de entităţile politice
se aşteaptă să reflecte ceea ce Alexander (1981) a denumit
procesul diferenţierii mass-media, proces prin care acestea
încetează să mai fie o anexă a partidelor, a claselor, a grupurilor religioase. Numai că diferenţierea, depolitizarea şi autonomizarea presei este foarte greu, dacă nu chiar cu neputinţă de
realizat în afara unui context social-politic care i-ar permite
să se distanţeze de stat, dar şi de anumite grupuri de interese
nu numai din punct de vedere politic, ci şi economic.

Î

n democraţiile moderne este crucial ca presa să fie independentă din punct de vedere financiar, scrie Andrei
Vasilescu. Fără autonomia pe care i-o conferă autofinanţarea,
mass-media de mare tiraj nu îşi pot păstra cu succes rolul de
mediator între scena politică şi marele public. Există o serie
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întreagă de factori perturbatori care pot vicia acest proces,
cei mai importanţi fiind: funcţionarea insuficientă a pieţei
reclamelor, concentrarea a importante mijloace de presă în
mâinile unor grupuri puternic implicate politic (cu scopul
evident de a se servi de audienţa acestora pentru a influenţa
jocul democratic) şi folosirea de către guvernanţi a unor importante “portiţe legislative” (acordarea de contracte publicitare grase prin regiile de stat, amânarea pe termene lungi şi
foarte lungi a datoriilor către buget, acordarea preferenţială
de licenţe etc.) cu scopul de a “premia” atitudinea fidelă,
respectiv de a şantaja anumite organe de presă. Aşa supravieţuiesc la Chişinău unele ziare pretins deetatizate. Până şi la o
privire sumară se vede că acestea sunt burduşite cu reclamă
provenită de la instituţiile de stat.
În Republica Moldova emanciparea sau „autonomizarea”
efectivă a mass-media, care le-ar transforma într-o structură liberă de constrângerile de natură politică, economică şi
culturală, nu este posibilă atâta timp cât, în ciuda aparenţelor
democratice, ţara continuă să fie guvernată de o putere arhiideologizată, cu puternice reflexe dictatoriale, tentată să-şi
impună dogmele sale întregii societăţi. Asta pe de o parte. Pe
de altă parte, datorită îngustului „spaţiu de libertate”, câştigat
de presa independentă, se creează un curent de opinie care se
opune presiunilor ideologizante ale regimului Voronin. De
unde şi concluzia că acest tip de mass-media, orice s-ar spune, doreşte o schimbare politică în numele unei ralieri la un
standard mediatic occidental, definit de Colin Sparks drept
modelul The New York Times şi British Broadcasting Corporation, chit că e perceput la noi deocamdată ca fiind unul mai
curând ideal decât real.
Petru Bogatu

Referinţe
p Sparks, C. Universitatea Westmister, Anglia. (2006) Există oare sistemul mediatic postcomunist?
p Jakubowicz, K. (1995) Lovebirds? The Media, the State and Politics in Central and Eastern Europe
p Alexander, J.C. (1981) The Mass Media in a Systemic, Historical and Comparative Perspective
p Boyle, M. (1994) Building Communicative Democracy: The birth and death of citizen politics in East Germany in Media, Culture and
Society, 16(2): 183-215.
p Gross, P. (1996) Mass-media in Revolution and National Development: The Romanian Laboratory. Ames, Ia.: Iowa State University
Press.
p Gross P. (2004) Mass-media şi democraţia în ţările Europei de Est. Polirom.
p Vasilescu, A. (2004) Democraţia şi mass-media/ Sfera politicii, nr. 112/2004.

buletin analitic



Litera legii

iunie 2007

Cum este implementat
noul Cod al Audiovizualului
Î

n luna ianuarie, Ambasada Republicii Bulgaria, Ambasada Republicii Cehe, Ambasada
Republicii Franceze, Ambasada Republicii Federale Germane, Ambasada Republicii Polonia,
Ambasada României, Ambasada Regatului Unit
al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Ambasada
Statelor Unite ale Americii, Delegaţia Comisiei
Europene în Republica Moldova, Reprezentantul Special al Secretarului General al Consiliului Europei, Misiunea OSCE în R. Moldova au
difuzat o declaraţie comună vizavi de reformele
operate în domeniul audiovizualului din R.
Moldova.

Semnatarii reamintesc despre angajamentele pe care şi le-a
asumat Republica Moldova în vederea dezvoltării unor massmedia cu adevărat dinamice şi libere în corespundere cu prevederile Planului de Acţiuni Uniunea Europeană - Republica
Moldova şi îndeamnă autorităţile responsabile să asigure ca
implementarea curentă a reformelor, în sectorul audiovizual
al Republicii Moldova, să se soldeze cu progrese tangibile în
acest domeniu.
Se insistă asupra faptului că noul Cod al audiovizualului
trebuie să fie implementat cu bună credinţă şi în spiritul
valorilor euro-atlantice comune, pentru că altminteri singura şansă de a realiza un adevărat progres poate fi ratată
în cazul în care o implementare corespunzătoare a legii nu
va fi asigurată.

D

iplomaţii occidentali îi îndeamnă pe toţi cei implicaţi
în reorganizarea instituţiilor publice ale audiovizualului
din Chişinău, Radio „Antena C” şi „Euro TV” Chişinău să
găsească o soluţie ce ar asigura continuarea funcţionării celor
două instituţii, astfel încât să fie valorificat potenţialul de
cadre experimentate ale acestora. Procesul de reorganizare nu
trebuie să aibă drept rezultat o reducere a pluralismului pe
piaţa media din Moldova, nici să priveze cetăţenii de accesul
la informaţie completă şi imparţială, precum şi la servicii
publice, ca, de exemplu, dezbaterile pe marginea politicilor
locale.
Şi Parlamentul Republicii Moldova este îndemnat să asigure
ca selectarea membrilor viitorului Consiliu de Observatori al
„Teleradio-Moldova” să se desfăşoare de o manieră transparentă, bazată strict pe merite şi pe experienţă profesională.

Nicio recomandare din acest apel, la bunul-simţ şi respectarea
valorilor democratice, n-a fost auzită de cei de la guvernare.
Şi organizaţiile nonguvernamentale de media s-au declarat
alarmate de modul în care este aplicat Codul Audiovizualului în privinţa „Antenei C” şi a „Euro-TV”, considerând că
remanierile operate sunt în contradicţie cu normele europene
şi internaţionale ce garantează libertatea presei şi dreptul
la libera exprimare. Potrivit standardelor internaţionale şi
recomandărilor Consiliului Europei referitoare la audiovizualul public, conţinutul programelor audiovizuale nu trebuie în
niciun caz supus cenzurii.
La începutul lunii februarie, a fost făcut public raportul „Codul Audiovizualului din Republica Moldova la şase luni de la
implementare”, realizat în cadrul proiectului „Monitorizarea
implementării Codului Audiovizualului”, finanţat de Fundaţia Soros-Moldova şi desfăşurat de 11 ONG-uri de media şi
din domeniul drepturilor omului, sub egida Asociaţiei Presei
Electronice (APEL).
Proiectul îşi propune patru axe centrale de monitorizare:
m constituirea şi activitatea autorităţii de reglementare în
domeniul audiovizualului (CCA);
m constituirea şi activitatea autorităţii de supraveghere a
IPNA «Teleradio-Moldova» (CO);
m constituirea şi activitatea administraţiei IPNA «Teleradio-Moldova»;
m conţinutul serviciului de programe (selectiv) al IPNA
«Teleradio-Moldova».
Pentru a acoperi respectivele domenii, un expert din cadrul
proiectului asista la toate şedinţele Consiliului Coordonator
al Audiovizualului şi un alt expert asista la toate şedinţele
Consiliului de Observatori. La şedinţele grupului de experţi
sunt invitaţi reprezentanţii celor două consilii, dar deocamdată dialogul cu ei n-a fost stabilit.
Echipa de implementare a proiectului a constatat că:
u Procesul de constituire a componenţei Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) s-a desfăşurat în mod
netransparent, în lipsa unor dezbateri publice şi a unor
criterii clare de selectare, ignorându-se opinia societăţii
civile şi recomandările Consiliului Europei;
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u Prima etapă de constituire a Consiliului de Observatori
de la «Teleradio-Moldova» a decurs în condiţii de transparenţă. Procedura de selectare şi desemnare a membrilor CO s-a desfăşurat în lipsa criteriilor clare şi credibile.
Votarea membrilor Consiliului de Observatori al IPNA
„Teleradio Moldova” a demonstrat ignorarea opţiunilor
membrilor CCA de către Parlament. Conducerea CO a
fost aleasă fără alternative.
CCA nu a reuşit să acopere integral sarcinile ce-i revin în
conformitate cu prevederile Codului Audiovizualului.
Cu toate acestea, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în actuala componenţă, pare a fi mai activ decât CCA
în precedenta sa componenţă. Astfel, în luna martie, CCA
a avertizat public TV „Moldova 1” şi postul “Radio Moldova” pentru încălcări ale prevederilor Codului Audiovizualului.
„Moldova 1” a fost avertizată pentru faptul că, în urma monitorizării acestui canal, au fost depistate mai multe încălcări,
inclusiv nerespectarea grilei de emisie.
Postul „Radio Moldova” a fost avertizat pentru încălcări
ale prevederilor Codului cu privire la publicitate şi anume:
„publicitatea pentru produsele farmaceutice şi tratamentele
medicale pentru care este necesară o prescripţie medicală este
interzisă” (art 19, punct 10 din Cod).
CCA a mai avertizat public nouă posturi de radio şi TV, la
care au fost depistate încălcări ale legislaţiei în urma monitorizării. Acestea sunt: „Maestro FM”, „Unda Nistreană”, „Radio
Noroc”, „Auto Radio”, „TV7”, „Pervîi canal v Moldove”, „NIT”,
„Albasat TV”, „Euronova”.
Consiliul a aprobat şi modificările grilelor de emisie ale „Muzica TV” şi „TV 6 Bălţi”, care au fost efectuate în conformitate
cu prevederile Codului şi ale recomandării CCA de a difuza
producţie proprie şi autohtonă în limba de stat în volum de
cel puţin 70%.
În luna aprilie, a fost avertizat postul de radio „101,3 FM”
pentru că în urma monitorizării s-a constatat că acesta a
efectuat modificări ale grilei de emise, fără aprobarea CCA,
pentru că nu a difuzat ştiri în limba de stat şi pentru difuzarea
ilicită a publicităţii.
Postul de radio „Univers FM” a fost avertizat public de
asemenea pentru modificări neautorizate ale grilei de emisie
şi pentru nerespectarea procentajului de punere pe post a
muzicii autohtone.
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„Vocea Basarabiei” a fost avertizată pentru nerespectarea
grilei de emisie.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aprobat pe data
de 12 aprilie un proiect de decizie care prevede cota minimă
de muzică autohtonă la posturile TV specializate în domeniul
muzicii şi la posturile de radio.
Astfel, în conformitate cu decizia CCA, posturile de radio vor
fi obligate să pună pe post cel puţin 30% de muzică autohtonă, iar cele TV specializate, cel puţin 20%. Piesele autohtone
vor trebui să fie distribuite egal pe parcursul zilei de emisie.

P

artea a doua a raportului este dedicată studiului de caz, ce
reflectă situaţia de la „Antena C” şi „Euro-TV”. Această
parte a raportului a fost realizată de juristul Eugen Râbca,
care a sesizat o serie de încălcări ale legislaţiei, în procesul de
reorganizare a acestor două instituţii, care au condus la privarea publicului de dreptul la informare, la ignorarea opiniei
comunităţii municipale şi la neglijarea drepturilor membrilor
colectivelor de muncă.
Printre cele mai grave încălcări ale legislaţiei, au fost menţionate, în special:
l maniera în care au fost înstrăinate, dar de fapt privatizate
cele două posturi municipale, fără a fi incluse, de Parlament, în programul de privatizare, pe anul curent;
l CCA nu a elaborat „recomandări privind mecanismele
de intrare în legalitate” ale celor două instituţii;
l caracterul ilegal şi confuz al Regulamentului de desfăşurare a concursului investiţional care nu a încurajat
pluralitatea de oferte şi nu a protejat interesul public;
l implicarea neproporţională a noilor administratori
în grila de emisie, calificată de angajaţi drept cenzură
(excluderea din programul “Euro-TV” a unor subiecte
şi a unor participanţi; excluderea din grila Antenei C a
rubricii permanente „Revista presei”);
l tergiversarea proceselor de judecată intentate în instanţă
de către colectivele de la „Antena C” şi „Euro-TV” precum şi de către ex-directorul „Antenei C”, V. State;
l ignorarea legislaţiei şi a interesului public de către noul
proprietar al „Antenei C”, modificarea radicală şi neautorizată a serviciilor de programe, renunţarea la majoritatea emisiunilor de interes public şi comunitar;
l lipsa unei implicări prompte a CCA în procesul de reorganizare pe tot parcursul ei.
Primele şase luni de implementare a Codului audiovizualului
denotă că noile prevederi sunt aplicate cu încălcări grave de
natură să afecteze dezvoltarea domeniului.
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Cazul „Antena C şi Euro-TV”, intrat în atenţia opiniei publice
naţionale şi internaţionale, în niciun fel nu poate servi scopului dezvoltării domeniului, scop declarat în Codul audiovizualului şi compromite perspectiva europeană a Republicii
Moldova, concluzionează autorii primului raport de monitorizare.

N

ici activitatea Consiliului de Observatori al Companiei
Publice «Teleradio-Moldova» nu se desfăşoară într-o
atmosferă de transparenţă. Codul audiovizualului prevede ca
numele candidaţilor la posturile de conducere ale Companiei
«Teleradio-Moldova», CV-urile, precum şi proiectele lor de
intenţie asupra strategiei de dezvoltare a Companiei, să fie
făcute publice. Acest lucru nu s-a realizat, ceea ce reprezintă
o încălcare.
Din acest considerent, la propunerea a doi membri ai Consiliului de Observatori (CO), Veaceslav Ioniţă şi Igor Munteanu, votarea candidaţilor a fost amânată. Tot ei au atenţionat
asupra faptului că membrii CO nu dispun de varianta finală a
Regulamentului Consiliului de Observatori.
Recent, Veaceslav Ioniţă şi-a dat demisia din această funcţie,
motivând prin imposibilitatea de a activa conform principiilor democratice în actuala componenţă a CO.
Mai e de remarcat faptul că la concursul pentru suplinirea
funcţiilor de administrare a Companiei Publice „TeleradioMoldova” personalităţi notorii din domeniul mass-media nu
au participat la concurs, iar directorul pentru postul naţional
de radio nu a fost încă selectat din lipsă de candidaturi care ar
satisface cerinţele.
Un alt caz de abuz este refuzul CCA de a acorda licenţă de
emisie postului de radio „FM 103,5” cu sediul la Bălţi, care
timp de zece ani a deţinut această frecvenţă.
Potrivit unui studiu de piaţă efectuat de către „Marketing Media Index” (reprezentantul TNS în Ucraina), în regiunea de
nord, 65% din populaţia cu vârsta între 18 şi 65 de ani ascultă
„FM 103,5”.

C

âştigătoarea frecvenţei 103,5 MHz este compania
„Divas Media” SRL fondată la 24 ianuarie 2007, cu o
zi înainte de termenul de depunere a dosarelor - 25 ianuarie. Pe frecvenţa 103,5 MHz va emite postul „City FM”,
deţinut de „Divas Media” SRL. Licenţa de emisie se poate
obţine numai dacă poţi să dovedeşti viabilitatea şi puterea
financiară de realizare a proiectului. Pare neargumentat
faptul că CCA a acordat licenţă unei întreprinderi cu un
capital de 5400 de lei, apărută cu o zi înainte de depunerea
dosarului la CCA.
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Compania „Blue Star”, proprietarul postului de radio FM
103,5, a atacat în judecată decizia CCA, prin care frecvenţa
postului a fost acordată postului de radio „City FM” deţinut
de Divas Media.
Într-o declaraţie recentă, aceleaşi ambasade şi organizaţii
internaţionale acreditate la Chişinău reamintesc angajamentele Moldovei în cadrul Planului de Acţiuni MoldovaUE şi în alte acorduri internaţionale, inclusiv angajamentul pentru fluxul liber de informaţie stipulat în Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului, în scopul dezvoltării
unor mass-media independente şi dinamice. Libertatea
presei este baza funcţionării unei democraţii, se spune în
declaraţia comună.
Semnatarii declaraţiei se arată îngrijoraţi, în preajma alegerilor locale, de faptul că abilitatea presei de a reflecta şi comenta
în mod liber alegerile e tot mai restricţionată. Mai mult ca
atât, funcţiile instituţiilor de reglementare nu sunt eficiente în
garantarea aplicării prevederilor legislative.
Ei au remarcat faptul că „Teleradio-Moldova” a realizat un
progres nesemnificativ în a deveni un difuzor public cu adevărat independent.

A

cum câteva săptămâni, ambasadorul OSCE Louis
O’Neill şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu reluarea restricţiilor asupra libertăţii mass-media şi libertăţii de
întrunire în R.Moldova, referindu-se la arestul a 15 membri
ai Partidului Liberal în timpul unui marş de protest din
Chişinău. Două echipe TV, ProTV şi DTV, care au filmat
momentul arestării, au fost, de asemenea, reţinute de poliţia
moldovenească. În acelaşi timp, postul DTV din Chişinău
a informat că poliţiştii au forţat cameramanii să renunţe la
caseta video pe care fusese înregistrat arestul. Ambasadorul
O’Neill a atenţionat asupra faptului că libertatea mass-media „este şi mai importantă în lumina campaniei din ajunul
alegerilor locale din 3 iunie”. Un alt motiv de îngrijorare este
sistarea transmisiunilor în direct din parlament, care era o
sursă de informare obiectivă şi necenzurată despre atitudinile şi comportamentul aleşilor poporului. Astfel cetăţeanul
simplu este pus în dificultatea de a face o alegere informată
în timpul alegerilor.
Pe data de 10 mai au fost prezentate alte trei studii de caz în
cadrul proiectului „Monitorizarea Implementării Codului
audiovizualului”.
1. În perioada 25 – 31 martie, au fost monitorizate buletine de ştiri ale Companiei TRM. Au fost supuse analizei
166 ştiri şi subiecte radiofonice şi 206 ştiri şi subiecte tv
(Radio Moldova: intervalul orele 6.00 – 8.00; TV M 1:

Mass-media în Republica Moldova



Litera legii
orele 19.00; 21.00). Experţii au constatat că din 166 de
ştiri şi subiecte radio, aproape jumătate poartă caracter laudativ, restul – caracter neutru şi lipsesc aproape
cu desăvârşire subiectele critice. Caracterul laudativ se
referă la autorităţi: fie centrale, fie locale; protagonişti: în
16 rânduri – preşedintele republicii; în 7 rânduri – preşedintele Parlamentului; în 14 rânduri – prim-ministrul
republicii; în 4 rânduri – primarul general interimar al
municipiului Chişinău. Prezenţa la microfon a autorităţilor de toate nivelurile ar fi îndreptăţită, dată fiind
importanţa actului guvernării, dar numai în cazul unui
echilibru echitabil al accesului la respectivul microfon
al reprezentanţilor tuturor categoriilor populaţiei. De
asemenea, experţii au constatat că din 166 de ştiri şi
subiecte mai mult de o treime nu corespund principiului
imparţialităţii şi echidistanţei. Majoritatea covârşitoare e
bazată pe o singură sursă de informare – cea oficială. În
166 de materiale nu au fost prezenţi lideri ai altor formaţiuni politice în afara PCRM.
Experţii au concluzionat că IPNA Compania „TeleradioMoldova” nu s-a conformat prevederilor legale în vigoare;
o bună parte dintre ziarişti dau dovadă deseori de loialitate
faţă de putere; politica editorială nu este în concordanţă
cu prevederile Codului audiovizualului; publicului i se
oferă informaţie prin optica preponderent oficială asupra
evenimentelor, ceea ce conferă instituţiei caracter de stat şi
nicidecum public. Materialele de problemă lipsesc aproape
cu desăvârşire, iar dacă este, totuşi, abordată o problemă,
nu se merge mai departe decât soluţia şi punctul de vedere
al oficialităţilor etc.
2. În cazul „FM 103,5” experţii constată că CCA a luat o
decizie nemotivată temeinic, prin privarea de licenţă a titularului de drept (compania „Blue Star” SRL), în baza unei
monitorizări incomplete (12 ore începând cu ora 13.00) şi,
prin urmare, irelevante.
3. Efectele şi consecinţele reorganizării, în cazul „Antena
C”, au fost scoase în evidenţă prin analiza cantitativă şi
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calitativă a emisiunilor realizate de către postul public
şi postul privat. Analiza s-a efectuat în baza confruntării grilelor de emisie, deşi constatarea generală este că
„Antena C” SRL, din cauza lipsei de potenţial de creaţie,
are mari restanţe în privinţa respectării numărului de
emisiuni pe care s-a angajat să le producă. În grila de
emisie a postului privat, ponderea muzicii este superioară faţă de informaţie. „Antena C” SRL difuzează informaţie în volum săptămânal de 4490 min. sau 74 ore şi 50
min. (45%), iar muzică şi programe muzicale în volum
de 5590 min. sau 93 ore şi 10 min. (55%). La postul
public municipal “Antena C” raportul este favorabil informaţiei cu un volum săptămânal de 6115 min. sau 101
ore 55 min. (61%), programelor de muzică revenindu-le
săptămânal 3965 min. sau 66 ore şi 05 min. (39%). Reorganizarea postului public municipal de radio „Antena
C” în SRL în urma implementării defectuoase a Codului
audiovizual al R. Moldova a condus la: slăbirea capacităţii echipei redacţionale de acoperire a evenimentelor de
interes public; oficializarea informaţiilor şi diminuarea
pluralismului de opinii în ştiri şi programe de actualităţi;
reducerea esenţială a numărului de emisiuni şi programe
dedicate publicului larg şi cu participarea acestuia; reducerea diversităţii tematice a emisiunilor şi programelor;
creşterea ponderii programelor muzicale în detrimentul
informaţiei (ştiri şi emisiuni tematice); sărăcirea emisiei
radio şi implicit la prejudicierea drepturilor consumatorilor de programe la informaţie.

E

purările de la Compania „Teleradio Moldova” din vara
anului 2004, distrugerea posturilor “Antena C” şi “Euro
TV”, hărţuirea posturilor “Vocea Basarabiei”, PRO TV, TV 7,
presiunile continue asupra presei scrise şi a jurnaliştilor - toate se înscriu în linia politică a guvernării actuale de limitare a
libertăţii presei.
Până la urmă, orice lege este lipsită de valoare dacă nu este
recunoscută ca atare de persoanele asupra cărora se extinde şi
nu există voinţă politică de a garanta implementarea adecvată
a legislaţiei.
Corina Fusu,
jurnalistă,
redactor-şef al portalului Europa.md
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Audiovizualul public:
vox populis
D

acă în spaţiul nostru de existenţă, zis şi
mioritic, s-a înregistrat vreo performanţă
notorie în ultimii ani – aceasta e însuşirea artei
de organizare a diverselor seminare, întruniri,
conferinţe, „mese rotunde”, unele cu participarea organismelor internaţionale. În cadrul acestor spectacole de vorbărie se cheltuieşte o bună
parte din resursele financiare externe oferite
ca suport. Unii au zilnic câte patru-cinci invitaţii la asemenea acţiuni ONG-iste, încât abia de
reuşesc să onoreze cu prezenţa lor deschiderea
evenimentelor.

Din acest punct de vedere, nu face excepţie nici domeniul
audiovizualului, în special cel public. Putem să ne mândrim
că la Chişinău s-a format o elită din profesionişti în domeniu,
jurişti, politicieni, care în orice moment pot să se încadreze în
orice dezbateri pe tema respectivă, să prezinte o informaţie în
context, operând cu termeni de specialitate, apelând la experienţa altor ţări (lucru care este pozitiv şi demn de apreciat).
Aceasta în condiţiile în care cu 7-8 ani în urmă mulţi dintre ei
habar nu aveau ce este un „radiodifuzor public”.
Avem deci cu cine organiza seminare, „mese rotunde”. Dar ca o
instituţie publică de radioteleviziune să-şi respecte statutul, săşi sporească realizările şi autoritatea, este important ca fiecare
cetăţean să conştientizeze necesitatea ei, să avanseze cerinţe
realizatorilor de programe, să fie conştient de necesitatea de
a susţine financiar serviciul public radio-tv. Având un audiovizual care s-a dezvoltat fără o strategie, fără un concept de
integralitate, dar şi trăind într-o ţară cu o populaţie preponderent rurală, pasivă faţă de spectrul politic, apare întrebarea
firească: au auzit oamenii de serviciul public de radioteleviziune, de instituţia publică naţională în domeniu, poate cetăţeanul
interveni în politica ei editorială, cum este finanţată etc. Pentru
a afla răspunsul la aceste întrebări, nelipsite de importanţă,
Fundaţia Soros-Moldova, cu suportul Agenţiei suedeze pentru
Dezvoltare şi Cooperare Internaţională, a lansat la finele anului
trecut o acţiune interesantă de intervievare a oamenilor din
provincie în această problemă-cheie a audiovizualului, iar
rezultatele acestor anchete sunt publicate în ziarele locale.
Şi dacă se spune că o idee devine putere doar atunci când este
conştientizată, cucereşte masele, apoi să ştiţi că primele sondaje, anchete ne prezintă un tablou cu totul trist în ce priveşte
audiovizualul public de la noi. Cu unele excepţii, omul de la
plug, pensionarii, chiar şi unii specialişti habar n-au ce mâncare mai e şi asta, deşi au auzit că „Moldova-1” există şi din banii

lor. Doriţi exemple?
Ziarul „Cuvântul” din Rezina constată că din cei 43 de cetăţeni
chestionaţi în localităţile raioanelor Teleneşti şi Orhei la
întrebarea „ce e audiovizualul public?” doar 11 au răspuns că
acestea sunt posturile de radio şi televiziune care primesc bani
de la bugetul de stat pentru a funcţiona şi a informa corect
asupra evenimentelor din ţară şi din străinătate („Cuvântul”,
24.11.2006).
Majoritatea populaţiei de la sate nu e iniţiată în activitatea
audiovizualului şi, de regulă, îl consideră un mijloc de manipulare a maselor. Unii intelectuali menţionează că metodele
de informare utilizate de radioul şi televiziunea „de stat” aduc
aminte de perioada sovietică, dar şi de TVR din perioada ceauşistă. „Vă închipuiţi un reportaj la unul din canalele americane
de televiziune cu preşedintele Bush pornit în vizite de lucru în
gospodăriile de fermieri?” – întreabă retoric B. Vasiliev, pensionar-pedagog din satul Sărătenii Vechi.
În aceleaşi raioane, din 43 de chestionaţi 22 nu au putut
depista vreun câştig al societăţii de la audiovizualul public. E
tristă această constatare, deoarece ar însemna că dacă mâine
Guvernul ar pune pe ordinea de zi instituirea unei taxe pentru
instituţia publică naţională a audiovizualului, ea nu ar fi susţinută de mase.

M

ulte obiecţii şi sugestii, auzite la diverse seminare, le
găsim şi în sondajele efectuate în mijlocul cetăţenilor de
la ţară asupra obiectivelor proiectului „Audiovizualul public”.
„Deoarece am posibilitatea tehnică de a vizualiza mai multe
posturi din Ucraina, regret că televiziunea naţională mai pare a
fi în stagnare. Este destul de redus şi timpul de emisie.” (Silvia
Moscalu, director de liceu, satul Cuşmirca, Şoldăneşti)
„Rarele posibilităţi de a privi emisiunile postului tv din Şoldăneşti mă conving cât de oportună este existenţa surselor locale
de informare. Acestea sunt un adevărat mijloc nu numai de
informare, ci şi de organizare a cetăţenilor” – menţionează T.
Cepraga, primar al s. Alcedar.
Trăim din toamna anului 2006 în circumstanţe cu totul noi.
A fost adoptat Codul audiovizualului din Republica Moldova, care stipulează definiţii şi obligaţii noi pentru instituţia
publică. A fost creat un nou Consiliu de Observatori, care este
remunerat parţial. Nu ar fi deloc inutil ca cei vizaţi să lectureze
replicile oamenilor de la ţară la întrebările puse de Fundaţia
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Soros-Moldova. Filozofia răspunsurilor este simplă, însă în
ele găsim mult adevăr şi o sursă de inspiraţie. Iar la Radio
Moldova şi Moldova-1 ar fi binevenită o serie de emisiuni de
popularizare a serviciului public în Europa şi la noi. Dacă nu
găsiţi argumente serioase pentru a porni la drum, vă prezentăm câteva replici mai semnificative, selectate, poate subiectiv
de către noi.
Ziarul „Ora locală” din Ialoveni
Mihail Silistraru, vicepreşedinte al raionului, afirmă că ştie ce
este instituţia publică şi argumentează: „Altceva este că acest
serviciu la noi nu este public. Mă refer la cea mai importantă
instituţie audiovizuală din republică care era odată „TeleradioMoldova”... De ce cred că nu este public? Pentru că dau pe posturi numai informaţii care lustruiesc partidul de guvernământ.
Face impresia că în ţara asta mediul economic şi politic, dar şi
cel social e în continuă înflorire.”
Mihail Catan, primarul satului Moleşti, spune că recepţionează 286 de canale tv (dispune de o antenă parabolică) şi că
asemenea posibilităţi le au cca 30 familii din sat. „În general, aş
zice că televiziunea noastră e semipublică. Pentru mine personal însă e publică... Am participat la câteva emisiuni în direct.
În toate cazurile, am vorbit anume ce am gândit.”
Andrei Mândru, pensionar (s. Gangura): „Nu ştiu de ce, când
se transmite vreo reclamă, sunetul e minunat, dar după – e mai
slab. Când la „Bună dimineaţa” se transmite un interviu cu o
personalitate, nici nu reuşeşti să citeşti numele că imediat este
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şters de pe ecran. Consider că televiziunea trebuie să fie mai
deschisă”.
Valeriu Ţurcanu, om de afaceri: „Audiovizualul public e plătit
din banii contribuabililor. Prin urmare, ar trebui să fie pus în
primul rând în slujba oamenilor care plătesc, prin impozitele
lor. Or, acest lucru la noi nu se întâmplă. Prin ce s-ar explica
faptul că membrii Parlamentului au neglijat opţiunile societăţii
civile în concursul de selectare a membrilor CCA?”
Ilarion Cebotari, coordonator de proiect: „Odată ce-i plătită
din bani publici, trebuie să reflecte obiectiv realitatea, indiferent dacă acest lucru doare pe cineva. Cu părere de rău, în
multe cazuri emisiunile sunt făcute la comandă, dictate de
partidele de guvernământ. În general, aş spune că audiovizualul public nu-i în haina lui adevărată”.
Elena Mereacre, Costeşti: „Din păcate, mulţi oameni de la ţară
nu pot să beneficieze de acest mijloc de informare, pentru că pur
şi simplu nu au televizor. Consider că mesajul audiovizualului
public de la noi e foarte sărac. Problemele cu care se confruntă
oamenii nu sunt reflectate îndeajuns sau, altfel spus, emisiunile
nu sunt ajustate la evenimentele actuale. În general, situaţia în
audiovizualul public e la fel de proastă ca în toate domeniile”.
„Gazeta de Vest”, Nisporeni
Ion Teleman, primar, s. Iurceni: „Aş propune chiar ca conducerea audiovizualului să fie aleasă aşa cum este ales Parlamentul, adică de tot poporul”.

Experti în jurnalism,
Karen L. Freeman
şi Steven R. Knowlton
(SUA) în mijlocul
studenţilor Şcolii de Studii
Avansate în Jurnalism
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Grigore Munteanu, invalid: „Eu aşa cred, că e un serviciu de
radio şi tv care e întreţinut pe banii publici, adică pe banii
noştri, ai cetăţenilor”.
Gheorghe Bobeică, primar, s.Mileşti: „Audiovizualul public e o
instituţie care controlează toate staţiile de emisie radio şi tv din
republică”. (ca să vezi – n.a.)
Ecaterina Drucinski, cotaş, s. Cristeşti: „Nu ştiu, nu vă pot da
nici un răspuns”.
Alexei Melniciuc, cotaş, s. Isăicani: „Nu ştiu... cred că e vorba
de un post de lucru, dacă e vorba de serviciu...”
Ion Bouroş, pedagog: „Îmi vine greu să dau un răspuns. În
primul rând, nu cunosc Legea despre audiovizual”.
Nota bene! Uneori e necesar să promovăm şi legile.
„Observatorul de Nord”, Soroca
Eleonora Elau, Soroca, pensionară: „Nu am ştiut că (audiovizualul public) activează pe banii mei, adică ai noştri.
Moldova-1 nu o pot vedea bine pentru că sunt defecţiuni
tehnice”.
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„Semidnevnaia panorama”, Bălţi
Alexei Poplutin, student, Bălţi: „Pentru mine instituţie publică
a audiovizualului este internetul, unde poţi găsi informaţia
necesară, unde-ţi poţi deschide o pagină şi poţi să-ţi expui
oricând opiniile. În opinia mea, chiar dacă un canal tv ori
radio este finanţat din banii contribuabililor, oricum cineva îl
conduce”.
Elena Creţu, Bălţi, director de agenţie de reclamă: „Posturile naţionale şi locale de televiziune nu le privesc. Calitatea
transmisiunii e în asemenea hal, încât fără consum de nervi
nu poţi recepţiona informaţia. În opinia mea, publice sunt
toate posturile de radio şi televiziune. Doar ele sunt accesibile
tuturor cetăţenilor...”
Andrei Storojuc, Bălţi: „E posibil că tv publică este finanţată
din bani publici, adică ai oamenilor, sau poate dezbate şi descoperă probleme sociale...”
„Glia”, Drochia
Lucia Toma, s. Sofia, pensionar-pedagog: „O instituţie publică
presupune şi un acces public, o tratare publică, un schimb de
păreri publice etc.”.

Andrei Mazniuc, Ocolina: „Audiovizualul public e ceva pentru
oameni, ca să se odihnească şi să uite de griji şi nevoi”.

Adrian Rotaru, elev: „Nu-mi plac emisiunile politizate, iar
emisiuni pentru tineret moldovenii au puţine şi neinteresante”.

Tudor Alexandru, hamal: „Radioul îl ascult doar când merg în
microbuz, în care de obicei se difuzează radioul din Tiraspol.
Acum nu mai este cum era cândva: „radiotocikă””.

Galina Postov, director de liceu: „Instituţia publică este pentru
popor, deci trebuie să reprezinte şi interesele poporului, adică
diverse păreri şi opinii”.

Sara Cristal, pensionară, s. Cosăuţi: „Este ceva al întregului
popor... fără audiovizual nu vom şti nimic şi vom trăi ca nişte
orbi”.

Dumitru Popov, pensionar: „Audiovizualul public e atunci
când emisiunile promovează opinii pro şi contra, oferă
spaţiu de emisie diverselor păreri, nu unilaterale, ci contradictorii”.

Agafia Şoimu, şomeră, s. Racovăţ: „N-am auzit de aşa ceva.
N-am ştiut că folosesc şi banii mei”.
„Ecoul nostru”, Sângerei
Ion Hadârcă: „Nu posed informaţie cu privire la statutul serviciului audiovizualului public. Cred că ar fi o instituţie statală,
care se conduce de principiul „am grijă de toţi şi de nimeni
concret””.
Mihail Grumeza, s.Heciul Vechi: „Nu ştiu ce este audiovizualul public”.
Mihaela Scorpan, s.Bilicenii Vechi, studentă: „Nu am auzit de
serviciul public al audiovizualului, dar aş dori să fiu informată
la acest compartiment”.

Anişoara Zahârca, frizeră: „La Moldova-1 nu-mi place nimic,
nici chiar limba în care se vorbeşte. Instituţia publică e o
instituţie pentru tot poporul, doar noi achităm impozitele şi îi
întreţinem pe angajaţi”.
„Observatorul de Nord”, Floreşti
Nina Munteanu, bucătăreasă, s.Roşietici: „Am auzit ceva
despre asta, dar nu prea ştiu. Cred că ar trebui să arate despre
durerile oamenilor şi să fie împreună cu lumea”.
Angela Sochircă, întreprinzătoare: „Aş dori să existe un post
moldovenesc de televiziune pentru copii. Instituţia publică este
ceva care să fie pentru toţi. Nu?”
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Audiovizualul
Alexandru Munteanu, meşter în lemn: „Sunt nişte posturi care
trebuie să activeze în numele poporului. Să se orienteze după
opinia oamenilor”.

iunie 2007
anumite lucruri se cenzurează... Posturile publice au şi o reţea
mai largă de emisie”.

Nicolae Perciun, constructor: „Păi da, ei mai toţi stau pe banii
oamenilor. Mai ales ai celor care lucrează la Moscova şi în alte
părţi”.

Mihai Odobescu, agronom, s. Ohrincea: „Audiovizualul
public? Radioul, televiziunea care reflectă necesităţile societăţii. Ceva social, economic, poate promova chiar şi nişte idei
naţionale”.

Mihai Burduja, pensionar, 80 de ani: „Mai mult la moldoveni
mă uit. Nu ştiu”.

Elena Frumosu, Criuleni, director de muzeu: „Este ceva nou
pentru Moldova”.

Elidia Murafa, muzeul de istorie şi etnografie: „Suntem
bugetari şi nu ne ajunge buzunarul să ne procurăm o antenă
parabolică sau să ne conectăm la televiziunea prin cablu.

„Unghiul”, Ungheni

Sunt nişte instituţii care ar prezenta veridic informaţia şi ar
include în această informaţie o diversitate socială, astfel încât
toţi cetăţenii să se poată regăsi aici”.
Mihai Tudos, consilier orăşenesc: „E un lucru bun, însă la noi
nu există aşa ceva. La noi este numai televiziune şi radio la
comandă. Bineînţeles, noi doar plătim impozite, aşa că pe banii
noştri tot pe noi ne amăgesc”.
Angela Baj, medic: „Este un mijloc eficient de a informa corect
populaţia...”
Alexei Ciobanu, elev: „Este o posibilitate de a prezenta neutru
informaţia”.
„Est-Curier” de Dubăsari
Lidia Cibotaru, profesoară, s.Hârtopul Mic: „La Moldova-1
ar fi bine să fie nişte emisiuni mai interesante. Să fie mai multe
emisiuni în direct cu publicul, nişte sondaje cu oamenii din
stradă: ce-şi doresc ei, ce gândesc, cum îşi văd viitorul”.
Igor Costiuc, profesor, s. Ustia: „Audiovizualul public, în viziunea mea, sunt acele posturi de radio şi televiziune, care reflectă
opiniile întregii societăţi, nu doar pe cele ale guvernării. Cu
mare părere de rău, la noi este doar denumirea de audiovizual
public. Să arate o diversitate cât mai mare de opinii, să reflecte
viaţa oamenilor simpli, nu numai viaţa guvernanţilor. Orice
temă trebuie să fie tratată echidistant”.
Irina Stratulat, vânzătoare, s. Corjova: „Vizionăm numai posturi ruseşti prin cablu şi pe cele de la Tiraspol. Din păcate, nu
vizionăm niciun post românesc sau de la Chişinău”.
Petru Chetruşca, s. Ratuş: „Audiovizualul public sunt posturile de radio şi tv de stat. Spre deosebire de cele private, aici
se difuzează ceea ce se permite de sus, de către administraţie,

Nina Patraşcu, învăţătoare, or. Corneşti: „Din ceea ce am văzut eu până acum la Moldova-1, cred că o televiziune publică
este cea care serveşte puterea”.
Veaceslav Suprovici, funcţionar public: „La Moldova-1 privesc
ştirile şi, joi, şedinţa în direct a Parlamentului”.
Cristian Jardan, consultant la un centru de business priveşte la
Moldova-1 doar meciurile de fotbal. E unul dintre puţinii care
a dat o definiţie adecvată noţiunii de audiovizual public, pe
care îl consideră „un serviciu finanţat de oameni... cu scopul de
a informa obiectiv, fără ştiri distorsionate, de a oferi telespectatorilor programe informative, cultural artistice, sportive etc.
de calitate”.
Natalia Bujor, profesoară: „N-aş putea spune că Moldova-1
este un serviciu audiovizual public, pentru că există foarte
puţine emisiuni de divertisment, emisiuni culturale. Cu o asemenea stare de lucruri nu poţi capta interesul tuturor telespectatorilor, indiferent de vârstă sau de interese. Iar o televiziune
publică presupune anume acest lucru”.
Aceasta este vocea poporului. Alta şi ceva mai direct exprimată, decât formulele hiperteoretizate şi accentuat diplomatice,
auzite pe la seminare şi „mese rotunde”. Şirul de replici ar
putea fi continuat, o vom face cu altă ocazie.

M

aterialele acumulate de ziariştii de la publicaţiile locale
au scos în evidenţă faptul că mulţi oameni în sate dispun
de antene parabolice, acolo apar ca ciupercile după ploaie reţele
de cablu, oamenii s-au obişnuit şi preferă canalele româneşti şi
ruseşti în detrimentul audiovizualului autohton. Implementarea
strategiei de acoperire în domeniu, reformarea audiovizualului
public, dar şi a celui privat, urmează să se desfăşoare în condiţii
de concurenţă acerbă şi va necesita eforturi deosebit de mari.
Următorii doi-trei ani vor demonstra în ce măsură suntem capabili să efectuăm o asemenea reformă. Alternative nu există.
Constantin Pârţac
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Presa de partid
în Republica Moldova
D

in cele aproximativ 70 de titluri de ziare
republicane de limbă română şi cele aproape 60 de limbă rusă, înscrise în Catalogul ziarelor şi revistelor publicat de ÎS „Poşta Moldovei”
pentru anul 2007, am numărat nouă ziare de
partid.

De fapt, numai cinci scriu pe frontispiciu sau în căsuţa tehnică
că aparţin vreunei formaţiuni politice – „Alianţa Moldova
Noastră”, care aparţine partidului cu acelaşi nume, „Socius”,
ziarul Partidului Social Democrat, „Comunistul”, publicaţia
bilingvă a Partidului Comuniştilor, „Puls”, ziarul Uniunii Tineretului Comunist, şi „Acţiunea Europeană”, buletinul Mişcării
„Acţiunea Europeană”. Deşi opinia publică din R. Moldova
cunoaşte faptul că ziarele „Flux”, „Novoie Vremea”, „Moldavskie Vedomosti” şi „Democraţia” aparţin sau sunt susţinute
financiar de Partidul Popular Creştin Democrat (PPCD) şi,
respectiv, Partidul Democrat (PD), Partidul Popular Republican (PPR) şi Partidul Social Liberal (PSL), acestea nu indică
nicăieri acest lucru.
În R. Moldova, avem de a face şi cu o altfel de presă pe care o
putem lesne cataloga ca fiind de partid. E vorba de cele două
ziare deetatizate acum aproape doi ani – „Moldova Suverană”
şi „Nezavisimaia Moldova”, dar care continuă să-şi „dedice”
politica editorială actualei puteri. Şi cum aproape toată puterea
în republică este în mâna Partidului Comuniştilor (PCRM), le
putem adăuga şi pe acestea la numărul celor care fac muncă
partinică.
Puţine şi ieftine
În R. Moldova, presa de partid nu prea rezistă timpului, cu
excepţia câtorva ziare. De la declararea independenţei statului
şi până în prezent, am avut zeci de ziare de partid care erau
fondate, în special, în preajma campaniilor electorale şi „mureau” la puţin timp după consumarea acestora. Mai ales dacă
patronul, adică liderul de partid, nu obţinea rezultatele scontate. Astăzi, numărul de ziare partinice din R. Moldova este
relativ mic în comparaţie cu cel al partidelor politice înregistrate la Ministerul Justiţiei – aproape 40 la număr. Asta pentru
că liderii politici nu ezită să subsidieze permanent sau periodic
anumite ziare aşa-zise independente care în campaniile electorale se comportă ca nişte ziare de partid. Abonamentele pentru
ziarele partinice şi chiar preţul per bucată la chioşcuri în
general este mai mic în comparaţie cu cel al celorlalte publicaţii
din R. Moldova, nefinanţate de grupări politice sau economice. Dacă un exemplar al ediţiei de vineri a ziarului „Jurnal de

Chişinău” costă 3 lei, unul al publicaţiei PSDM „Socius”, de
exemplu, costă de trei ori mai puţin. Motivaţia e la suprafaţă
– cheltuielile pentru salarizarea angajaţilor, întreţinere, pentru
tipografie şi expediţie vin de la partid. Cu toate acestea, astăzi,
la oficiile poştale şi la chioşcurile de ziare lumea nu se prea
înghesuie la presa de partid. Dovadă sunt tirajele mici indicate
de ziarele de partid în căsuţa tehnică (de obicei, acestea sunt
oricum umflate, pentru că în R. Moldova nu există un control
strict la acest capitol – n.a.). Multe ziare de partid se distribuie
gratuit.
„Alianţa Moldova Noastră”, „Socius”,
„Moldavskie Vedomosti”, „Novoie Vremea”
Unul dintre ziarele de partid din R. Moldova este „Alianţa
Moldova Noastră”, al partidului cu acelaşi nume, care are ediţii
în limba română şi în cea rusă. Este un săptămânal cu un tiraj
de 5.000 de exemplare. Abonaţii acestuia sunt în majoritatea lor membri de partid din teritoriu care, în felul acesta, se
informează despre activităţile de partid. Aproape aceeaşi politică editorială urmează şi ziarul „Socius” al Partidului Social
Democrat din Moldova. Acesta a apărut pe piaţa media din
republică cu puţin timp înainte de campania electorală pentru
alegerile parlamentare din 2005. E şi acesta un hebdomadar,
editat în opt pagini de format A3 în 4.500 de exemplare. Pe
frontispiciul publicaţiei nu este indicat numele partidului, dar
apare sigla PSDM şi e anunţat ca fiind „săptămânal de informaţii, opinii şi atitudine social-democrată”. Potrivit redactorului-şef al ziarului, Elena Panuş, publicaţia nu reflectă doar
activitatea partidului, deşi este susţinut în totalitate de acesta,
fiindcă ziarul conţine şi pagini de actualitate, de analiză, pentru
tineret, de divertisment etc.

Z

iarul „Moldavskie Vedomosti” are pe frontispiciu scris
„gazetă populară”, sugerând probabil faptul că este susţinut
de Partidul Popular Republican. Deşi în general se comportă, cu
mici excepţii, ca un ziar independent, în campaniile electorale
acesta se transformă în ziar de partid. Situaţia e aceeaşi în cazul
ziarului „Novoie Vremea”, patronat de Partidul Democrat.
„Comunistul”, „Puls”
La fel ca şi „Alianţa Moldova Noastră”, şi ziarul Partidului
Comuniştilor din R. Moldova este săptămânal bilingv. Ziarul
„recunoaşte”, pe frontispiciu, cui aparţine – Partidului Comuniştilor (PCRM) şi este, poate, cel mai „clasic” ziar de partid
din R. Moldova. Asta pentru că politica editorială a publicaţiei
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pare a fi mai degrabă propagandistică, exact ca în perioada sovietică, activităţile comuniştilor fiind prezentate aici pe larg, cei
din vârful partidului sunt lăudaţi în permanenţă, ziarul evocă
datele „memorabile” ale comuniştilor moştenite de la sovietici,
critică oponenţii politici etc. Dacă e să credem tirajului trecut
în căsuţa tehnică a ziarului, rezultă că acesta este printre cele
mai citite publicaţii din republică – 59.880 de exemplare. Dar
presa de la Chişinău a scris în repetate rânduri, mai ales în
campaniile electorale, despre faptul că ziarul „Comunistul” era
distribuit gratis pe la gospodăriile oamenilor, fără ca aceştia să
se fi abonat la el sau măcar să-l fi solicitat.

U

niunea Tineretului Comunist, organizaţie care aparţine
tot PCRM, este fondatorul ziarului „Puls” (tiraj – 3.600
ex. – n.a.) care, deşi pretinde a fi un ziar pentru tineretul comunist, publică materiale analitice, cam greu digerabile, pentru
tineri, despre succesele actualei guvernări, despre situaţia din
Transnistria, despre liderii de la Tiraspol, şi materiale critice
despre oponenţii politici ai guvernării actuale.
„Flux”, „Democraţia”, „Acţiunea Europeană”
Nu trebuie să te gândeşti mult ca să-ţi dai seama ce partid
sprijină cotidianul naţional „Flux”. Membrii PPCD, în special
liderii partidului, sunt omniprezenţi în ziar. Şi tirajul ziarului
patronat de PPCD este impresionant în comparaţie cu al celor
care nu sunt susţinute de forţe politice – 45.515 de ediţii („total
pe săptămână”, se arată în căsuţa tehnică – n.a.), dar, iarăşi, nu
se ştie cât de realiste sunt cifrele.
Pe frontispiciul publicaţiilor „Democraţia” şi „Acţiunea Europeană” scrie: „fondator: Institutul de Studii Europene din Moldova”. În timp ce liderul Acţiunii „Mişcarea Europeană”, Anatol
Petrencu, susţine că acest institut este parte componentă a
Mişcării, ziarul „Democraţia” aparţine, fără îndoială, Partidului Social Liberal (PSL), chiar dacă reflectă într-o măsură mai
mult sau mai puţin obiectivă evenimentele din republică. În
ziar nu lipsesc niciodată materialele despre activităţile PSL.
Potrivit lui Anatol Petrencu, „Acţiunea Europeană” este un buletin informativ de opt pagini care reflectă activitatea partidului pe care îl conduce şi este distribuit gratuit. Tirajul acestuia
nu atinge cifra de 1.000 de exemplare.
De ce aleg ziariştii să lucreze la ziare de partid?
Am putut observa, de-a lungul timpului, cum anumiţi ziarişti
au lucrat la un ziar al unui partid şi pe urmă au „emigrat”
la publicaţia cu totul altui partid, situat la polul opus faţă de
primul. Câţiva ziarişti angajaţi în prezent la ziarele de partid
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ne-au spus că motivaţia pentru care lucrează la asemenea
publicaţii este fie de ordin financiar (deşi salariile plătite de
liderii de partid angajaţilor de la ziarele lor sunt cam la acelaşi
nivel cu cele de la alte ziare, cu excepţia celor care sunt puşi
în fruntea publicaţiei – n.a.), fie din convingere politică (sunt
simpatizanţi şi chiar membri ai partidului care susţine ziarul).
O altă parte a acestora susţine că au ales să scrie pentru aceste
ziare din cauza că piaţa mass-media din R. Moldova este mică
în raport cu numărul de jurnalişti pe care îl pregătesc facultăţile de jurnalism din republică. Deseori, la publicaţiile de partid
sunt angajaţi studenţi sau proaspeţi absolvenţi ai facultăţilor de
specialitate.
Există sau nu presă de partid în R. Moldova?
Petru Macovei, director executiv al Asociaţiei Presei Independente, este de părere că în R. Moldova „aproape” că nu există
presă de partid. „Zic aproape, pentru că sunt, totuşi, câteva
titluri, pe frontispiciul cărora scrie negru pe alb că sunt publicaţii oficiale ale formaţiunilor respective. Deoarece nu sunt
altceva decât „organe de presă”, în înţelesul sovietic al acestui
cuvânt, aceste gazete reflectă exclusiv punctul de vedere al partidului, ceea ce presupune din start o rată mai mică a încrederii
din partea cititorilor. Însă partidele politice au nevoie de cât
mai mulţi simpatizanţi/votanţi, de aceea ele preferă să acorde
sprijin financiar parţial sau total unor publicaţii care se declară
independente în schimbul loialităţii faţă de acestea. Unele
dintre aceste ziare chiar se comportă ca ziare independente,
adică prezintă realitatea mai mult sau mai puţin obiectiv, dar
asta până la alegeri, când adoptă un comportament partizan
în favoarea partidului care le oferă finanţare. Altele nici nu se
obosesc să-şi mascheze caracterul total partizan în favoarea
unui sau altui partid, în acelaşi timp, afirmând că sunt independente. Sunt situaţii care îi afectează laolaltă pe toţi jurnaliştii şi care subminează încrederea populaţiei în presă”, susţine
Macovei.

F

ostul şef al Misiunii OSCE la Chişinău, William Hill, este
însă de părere că presa scrisă în R. Moldova „este, în mare
parte, o presă de partid”. Într-un interviu acordat ziarului
„Timpul” la plecarea sa din R. Moldova, William Hill a comparat mass-media de aici cu cele din România şi a descoperit,
susţine domnia sa, o deosebire mare. „Am mers foarte des în
România şi pot afirma că acolo presa este liberă. Statul nu se
implică, ziariştii scriu liber, prezintă ceea ce vor, iar opinia publică decide ce să aleagă. Aşa trebuie să fie. Dacă aşa ceva este
posibil în România, de ce nu şi în Moldova?”, se întreba Hill.
Pentru a schimba situaţia actuală din presa din R. Moldova,
fostul şef al Misiunii OSCE susţine că „se impune o deschidere
a pieţei mass-media faţă de investiţiile străine şi cele locale”.
Raisa Lozinschi
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Internetul – o provocare serioasă pentru
mass-media din R. Moldova
A
stăzi, dacă nu eşti prezent în reţeaua globală, e ca şi cum n-ai exista. Un website, un
blog reprezintă cea mai sigură carte de vizită.

Internetul nu mai este un privilegiu, ci un mod de viaţă.
„Online” este cuvântul de ordine al societăţii de azi, în special
pentru generaţiile tinere, iar cine nu se integrează şi nu se
adaptează, pierde trenul. Internetul nu aşteaptă. Pe cât de
accesibil este, pe atât de complex şi în permanentă transformare. Ce este valabil azi, mâine e depăşit. Regulile se rescriu
zilnic.
Online-ul reprezintă şi ultima tendinţă în domeniul massmedia. Au apus timpurile când o simplă pagină electronică
cu text era suficientă. Acum un site dacă nu este viu, interactiv, dacă nu este online, e un site mort. Totul se întâmplă aici
şi acum. Televiziunile transmit online, posturile de radio
difuzează online, iar publicaţiile sunt redactate online.
Cât de online este presa noastră, cât de mult corespunde „realităţii virtuale” şi vitezelor internetului, implicit, ale societăţii moderne?
Mass-media prezente în spaţiul .md se grupează, în mod evident, în două mari categorii: instituţiile mass-media clasice
(presa scrisă, audiovizualul, agenţiile de presă) şi mass-media
online propriu-zise (publicaţii online, portaluri informaţionale, bloguri). Diferenţa cea mare însă nu e dictată atât de
faptul că primele sunt media „vechi” şi cele din grupul doi,
media „noi” - aparent, criteriu evident de delimitare – cât
de o serie de criterii şi tendinţe care definesc „online”-ul, ca
formă de existenţă a site-ului, ca interacţiune cu cititorii, nu
doar ca prezenţă în spaţiul virtual.
Presa scrisă
În cazul presei scrise, „online”-ul este mai mult offline.
Multe dintre publicaţii sunt offline de-a binelea, lipsind
total din spaţiul virtual. Celelalte, în marea lor parte, sunt
prezente doar cu versiuni electronice - nişte imagini statice
ale versiunii tipărite. Sunt lipsite de viaţă, fără un flux continuu, prezintă deficienţe mari la capitolul actual şi actualizat, interactiv, funcţionalitate şi funcţionare, accesibilitate.
Cu toate că există şi site-uri care fac faţă destul de reuşit
tendinţelor şi criteriilor jurnalismului online, impresia
generală, totuşi, este de vechi, depăşit şi cu un iz acut de
provincialism.

Design

În linii mari, în special în cazul ziarelor, designul site-ului îl
imită pe cel al unui ziar tipărit, inert, fără elemente interactive, de multe ori fără poze sau dimpotrivă – afişează un stil
exagerat, în culori greu digerabile, elemente inestetice şi
pompoase, fără o linie logică şi o concepţie clară. Sub acest
aspect, site-urile ziarelor „ECO”, „Glasul Naţiunii”, „Jurnal de
Chişinău”, „Kişiniovskie Novosti”, „Literatura şi Arta”, „Moldova Suverană”, „Timpul”, „Unghiul”, şi ale revistelor mondene „Aquarelle”, „Punkt”, „VIP Magazin”, „Vremea Remonta”
sunt cele care răspund - unele mai reuşit, altele mai puţin
reuşit - tendinţelor şi criteriilor de ultimă oră, ţinând cont şi
de regulile genului.
Actualitate şi dinamism
Mass-media online, prin definiţie, ar trebui să fie cele mai
dinamice. Limbajul e specific, dinamic; deadline-urile sunt
mobile: nu se pune niciodată punct la articole, acestea fiind
supuse mereu transformărilor, intervenţiilor, completărilor.
Nu există ediţii, nu există limite, doar un flux continuu.
Website-urile publicaţiilor de la noi sunt însă, aşa cum am
menţionat mai sus, nişte versiuni electronice ale ediţiilor
tipărite. Textele nu sunt adaptate pentru online, multe site-uri
sunt înţepenite în timp şi la o dată de mult expirată; există şi
site-uri de ziare care, pe prima pagină, au afişată informaţie
veche de câteva luni sau chiar ani (!).
Pe puţine website-uri se găseşte, de ex., anunţată data şi ora
curentă („Kommersant Plus” „ECO”, „Jurnal de Chişinău”,
„KP”, „Moldova Suverană”, „Observatorul de Nord”, „Punkt”,
„Unghiul”), elemente ce conferă site-ului aerul de timp
prezent, mai ales în cazul când publicaţia nu este cotidiană şi
nu-şi reînnoieşte conţinutul zilnic.
Accesibilitate
Simplitate şi funcţionalitate sunt cuvintele de ordine în
domeniul internetului. Spaţiul trebuie structurat astfel încât
navigarea pe site să nu fie o povară sau o aventură pentru utilizatori. Fiecare site se vrea unic şi original, însă, uneori, prea
multă originalitate strică. În anumite situaţii e mult mai sigur
să se urmeze căile clasice. Poate părea lipsit de inovaţie ca
navigarea să fie plasată pe coloana din stânga sau în partea de
sus a paginii, însă utilizatorul se aşteaptă să o găsească anume
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acolo şi mutarea ei în altă parte creează un disconfort. De ex.,
în cazul ziarului „Kommersant Plus”, navigarea lipseşte de pe
prima pagină, fiind accesibilă doar pe paginile interioare pe
coloana din... dreapta.
Majoritatea site-urilor nu au logo-ul activ, ceea ce creează, din nou, un disconfort, deoarece e mult mai simplu să
accesezi logo-ul ca să te întorci la prima pagină, decât să cauţi
„acasă” sau „prima pagină”, care, de obicei, sunt cu caractere
foarte mici. O problemă similară este şi cea a titlurilor, care,
pe multe website-uri, nu sunt active, ci doar acel „continuare”
scris mărunt şi ascuns, de multe ori, în coada teaser-ului, pe
acelaşi rând.

S

ite-urile publicaţiilor basarabene fac parte dintr-o
comunitate virtuală foarte redusă. Informaţia oferită de
acestea este accesibilă doar cunoscătorilor de limbă română,
respectiv – rusă. Există doar trei site-uri care ţintesc spre un
public mai larg sau, cel puţin, explică unui vorbitor de o altă
limbă decât cele două ce este cu site-ul pe care tocmai l-a
deschis. Acest lucru îl face „Contrafort”-ul, care, pe prima
pagină, oferă o scurtă prezentare a revistei în limba engleză.
„Ziarul de Gardă” dispune de o versiune în engleză, unde
vizitatorii pot citi, mai întâi, o prezentare succintă a ziarului, apoi urmează câteva titluri, însoţite de intro-uri, dar, ca
să poţi citi întregul articol, trebuie să fii abonat. Pe pagina
cu versiunea engleză nu este prezentă însă nicio dată, niciun
nume; articolele propuse, care nu corespund cu cele din
versiunea în română, nu sunt nici semnate, nici datate. „Fin
Consultant” este singura publicaţie care oferă o versiune
completă în limba engleză.
La capitolul accesibilitate, „Glasul Naţiunii” câştigă un punct
în plus faţă de celelalte publicaţii, datorită opţiunii oferite
utilizatorilor de a-şi alege dimensiunea caracterelor care le
convine cel mai mult – mică, medie sau mare.
Texte
Textele pentru online, în afară de limbajul specific, ar trebui
să respecte o serie de alte elemente, importante pentru o
navigare mai uşoară: intertitlurile, spaţiile între aliniate, caracterele să nu fie prea mici, iar rândurile să nu fie prea lungi
pe orizontală. Site-urile care se încadrează în aceste criterii
- din nou, mai mult sau mai puţin - sunt: www.aif.md, www.
eko.md, www.jurnal.md, www.km.press.md, www.kn.md,
www.moldova-suverana.md, www.punkt.md, www.vipmagazin.md, www.vedomosti.md.
Structurarea informaţiei
„Ziarul de Gardă”, deşi respectă şi el o bună parte din criteriile enumerate mai sus, pierde puncte la structurarea informa-
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ţiei pe prima pagină: în cazul jurnalismului online, textele nu
se aranjează în coloane, acesta fiind un stil strict gazetăresc.
Site-ul ziarului „Literatura şi Arta” are şi el deficienţe mari la
acest capitol: pe centrul paginii, la categoria „Evenimente”,
cea mai „proaspătă” informaţie e veche de o lună; pe coloana din dreapta, sus, la rubrica „Patrimoniu cultural”, este
prezentă o trecere în revistă a cetăţilor şi mănăstirilor din
R.Moldova - informaţie utilă, însă statică - iar unica informaţie de actualitate, reînnoită săptămânal – titlurile din ziar
– cititorii o pot găsi tocmai în partea de jos a coloanei din
dreapta.
Poze
Pozele sunt, mai mult sau mai puţin, un lux pentru site-urile
publicaţiilor de la noi. Nu toate site-urile dispun de această
opţiune, unele site-uri au imagini doar pe prima pagină, altele doar în alb-negru sau foarte mici, ori de o calitate proastă.
În cazul site-urilor care-şi tratează cititorii cu acest „lux” se
observă o deficienţă a mijloacelor şi, implicit, a unei politici
fotografice: unele articole sunt însoţite de imagini, altele nu
(proporţia fiind, în general, un text cu imagini la trei-patru
fără), unele poze sunt active, altele nu, o poză bună se poate
afla alături de una necalitativă.
Site-urile care stau cel mai bine la acest capitol sunt cele ale
revistelor mondene. Dintre ziare, pot fi menţionate „ECO”,
„Glasul Naţiunii”, „Jurnal de Chişinău”, „KP”, „Nezavisimaia
Moldova”.
Elemente interactive
Internetul presupune o conexiune permanentă între utilizatori, o circulaţie şi un schimb intens de informaţie. Pe
site-urile ziarelor basarabene, însă, ai senzaţia ca eşti singur.
Nici un site nu oferă, la finalul articolelor, link-uri către alte
subiecte asemănătoare din cadrul aceluiaşi site sau/şi pe altele
externe; foarte puţine recomandă alte site-uri, oferind linkuri
spre acestea; opţiunea „recomandă/trimite acest articol” se
găseşte doar pe www.eko.md, www.jurnal.md, www.punkt.
md. Deşi pare incredibil, multe website-uri nu le oferă utilizatorilor opţiunea să comenteze articolele; sunt puţine şi siteurile unde vizitatorii pot interacţiona în cadrul unui forum
de discuţii sau îşi pot lăsa impresiile la secţiunea „carte de
oaspeţi”/”feedback”. Elementul interactiv cel mai des întâlnit
pe site-urile publicaţiilor de la noi este sondajul.
Multimedia
O tendinţă foarte accentuată în domeniu este conţinutul
multimedia (o combinaţie între text, imagini, video, audio
şi elemente interactive). Dintre publicaţiile de la noi, „VIP
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Magazin” este unica ce se poate lăuda că se integrează, parţial
ce-i drept, în tendinţe. Pe site-ul acestuia, la rubrica „Video”,
vizitatorii pot vedea câteva filmuleţe - grupate în două categorii: „Istoria VIP Magazin” şi „Echipa VIP Magazin” - care
surprind plăcut la capitolul calitate şi viteză.
Servicii online
La acest capitol opţiunile utilizatorilor sunt aproape nule.
Funcţia web feeds, care demult nu mai este o noutate în
spaţiul virtual, este total absentă în cazul site-urile publicaţiilor de la noi: dintre 35 de site-uri analizate, doar cinci au
aşa ceva (www.eko.md, www.jurnal.md, www.km.press.md,
www.literaturasiarta.md, www.unghiul.com); buletin electronic oferă doar revista „Punkt”; posibilitatea de a te abona
online la ziare şi reviste este încă o imposibilitate, iar versiunile pentru telefon mobil ale site-urilor se lasă aşteptate.
Audiovizual
În baza de date a www.mediavoice.impact.md figurează 41 de
posturi tv – 12 cu sediul la Chişinău, restul din provincie, şi
41 de posturi radio – 26 cu sediul la Chişinău. Dintre acestea,
în reţeaua globală se regăsesc doar 4 posturi tv din Chişinău
(plus altele 4 care nu se află în baza de date) şi unul din provincie (SorTV), iar posturi de radio - 9 din Chişinău (plus 2
nereprezentate în baza de date şi 2 cu site-uri în construcţie)
şi unul din provincie (Radio Sângera).
Deşi la capitolul concepţie grafică situaţia audiovizualului arată mai bine decât a presei scrise, când vine vorba de
conţinut, prea puţine site-uri se încadrează în tendinţele şi
criteriile genului.
Ingredientul de bază în acest domeniu – interactivitatea
– este neglijat, mai ales în cazul posturilor tv.

C

ele mai vii şi interactive site-uri le au „Kiss fm” şi „Radio
Noroc”, fiind singurele posturi care pot fi ascultate
online. Mai poate fi ascultat şi „Micul samaritean”, doar că
pe site-ul acestuia nu se găseşte nimic altceva decât un player
online. În rest, în linii mari, situaţia radiourilor pe web se
prezintă cam aşa: informaţie învechită („Nashe Radio”), butoane inactive („Fresh Fm”, „Hit FM”), opţiuni ce nu funcţionează (forumul de pe www.hitfm.md, radio online al „Radio
Moldova”), fişierele video sau audio se descarcă extrem de
greu („Radio Noroc”, „Vocea Basarabiei”); ce se poate asculta
în clipa asta la radio doar „Nashe Radio” şi „Radio Noroc” îşi
anunţă vizitatorii, iar pe forum, aceştia pot interacţiona doar
pe www.nashe.md şi www.radionoroc.md (chat online). Fişiere audio, în afară de „Vocea Basarabiei”, pot fi descărcate şi
de pe site-urile posturilor de radio BBC (www.bbc.co.uk/romanian) şi „Europa Liberă” (www.europalibera.org).

iunie 2007
Site-urile posturilor tv reprezintă în întregime situaţia televiziunii de la noi: de amorţeală totală. Ştiri calde se găsesc doar
pe www.tv7.md, www.protv.md, şi www.tvc21.md, în rest
– „noutăţi” vechi de câteva zile sau chiar săptămâni întregi
ori doar informaţia de prezentare a postului şi a emisiunilor.
Aceste site-uri arată mai degrabă ca nişte publicaţii electronice cu texte şi imagini. Elemente interactive apar sfios şi răzleţ
pe câteva dintre acestea: un forum de discuţii este accesibil
doar pe site-urile TV7, TVC21, DTV; data curentă o afişează
doar DTV şi TVC 21, web feeds are numai DTV. Atât. Niciun
fişier video, nimic online.
Agenţii de presă
Spre deosebire de presa scrisă şi audiovizual, sunt unicele instituţii mass-media clasice de la noi care se încadrează relativ
bine în spaţiul virtual actual. Deşi nu se compară cu www.
reuters.com sau cu www.afp.com, de ex., în marea lor majoritate, website-urile agenţiilor de presă din R. Moldova au un
aspect lejer, cu un design practic şi neprăfuit. Toate agenţiile
oferă informaţia pe site în trei limbi – română, rusă şi engleză
– mai puţin „Noutăţi - Moldova” (http://newsmoldova.md),
care renunţă la enlgeză.

Pagina web a
agenţiei DecaPress - premiul
de gradul 2
la concursul
WebTop 2006,
categoria
Mass-Media
Totuşi, nici agenţiile de presă nu fac faţă valului de nou
din domeniul internetului. În afară de ştirile propriu-zise,
însoţite de imagini, calitative ce-i drept, website-urile
agenţiilor se limitează doar la câteva elemente interactive:
linkuri utile, feedback, forum, sondaje, opţiunea de tipărire
sau trimitere a unui material. Deşi internetul este un spaţiu
deschis, unde informaţia circulă liber şi oricine are acces la
ea, iar noutăţile de azi, mâine ar trebuie să fie un fapt curent
deja, agenţiile de presă de la noi încă nu şi-au racordat
site-urile la situaţia de ultimă oră. În cazul acestor instituţii
media, însă, care au clienţi din toată lumea, să fii în pas cu
ultimele noutăţi e o necesitate şi o condiţie chiar. Astfel se
face că serviciul web feeds îl oferă doar Interlic; nicio agenţie nu are dezvoltată versiunea pentru telefon mobil a siteului, iar fişiere video şi audio deocamdată nu pot fi găsite
online, exceptând site-ul Agenţiei Media Impact. Produsele
de bază ale Media Impact sunt cele video (reportaje, interviuri, sondaje etc.) pe care le distribuie posturilor locale de
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televiziune şi care pot fi accesate şi pe site-ul agenţiei, www.
impact.md.
Website-uri şi portaluri informaţionale
În condiţiile în care site-urile ziarelor se reînnoiesc doar după
apariţia acestora în chioşcuri, iar agenţiile de presă oferă un
număr limitat de ştiri gratuite pe site-urile lor, digest-urile
de pe website-urile şi portalurile informaţionale constituie o
alternativă practică pentru utilizatorii de internet pe care îi
interesează situaţia din Moldova. Sursele cele mai demne de
menţionat în acest domeniu ar fi http://news.yam.ro, Moldova-Azi (www.azi.md) şi Unimedia (www.unimedia.md). În
timp ce http://news.yam.ro este doar un serviciu de colectare
a ştirilor de pe site-urile agenţiilor de ştiri, prezentate într-un
flux continuu, celelalte două site-uri sunt mult mai complexe.
www.azi.md este un portal informaţional care, pe lângă fluxul
de ştiri preluate de la agenţii, oferă şi o gamă de produse
informative proprii, precum interviuri, investigaţii, reportaje,
studii, comentarii ale specialiştilor, la rubrica „Comentariul
săptămânii”, imagini, la rubrica „Săptămâna în imagini”,
declaraţii, la rubrica „Tribuna zilei” – toate acestea fiind
grupate pe categorii. Informaţia de pe site este disponibilă
în trei limbi: română, rusă şi engleză. Din păcate, în afară de
faptul că articolele sunt oferite şi în variantă printabilă, azi.
md nu dispune şi de alte opţiuni şi servicii, iar forumul de pe
site este inactiv.

S

ite-ul Unimedia, valabil doar în limba română, deşi nu prea
are produse informaţionale proprii, recuperează la capitolul
servicii online şi elemente interactive: crearea unui cont personal în cadrul site-ului, unde utilizatorii îşi pot organiza propria
lor bază de date („articolele mele”); fiecare articol poate fi
tipărit, recomandat, comentat. De asemenea, utilizatorii siteului au posibilitatea să se aboneze la buletinul electronic oferit
de Unimedia, să-şi organizeze şi selecteze ştirile de pe site prin
intermediul rss feeds sau să le citească direct pe mobil prin wap.
Dintre produsele informaţionale oferite de Unimedia merită
menţionate „MD în presa străină” şi „Revista presei”, cea din
urmă grupată pe categorii (politică, economie, social, editorial
etc.), rubrică ce n-a fost însă reînnoită de două luni deja.
Ştiri, puţine şi selective, se găsesc şi pe portalurile web mari,
precum port.md (română), allmoldova.md (rusă şi engleză),
point.md (rusă).
Publicaţii online
Publicaţiile online, specializate pe domenii cu arii restrânse
de interes, pot fi numărate pe degete. Deşi puţine, existenţa
lor, indică conturarea unei tendinţe clare în această direcţie:
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www.eurojournal.org – publicaţia Centrului pentru Studii
Europene din Moldova (engleză), www.iatp.md/lanternamagica - publicaţie de artă şi cultură din Republica Moldova (română şi engleză); www.curaj.net – publicaţie informativă şi
de opinie (română); www.ladyclub.md – prima revistă online
pentru femei din Moldova (română), http://allfun.md/ (rusă)
– site dedicat noutăţilor din lumea culturală şi mondenă.
Un proiect interesant îl reprezintă „internet ziarul” “Press
Obozrenie” (http://press.try.md). Publicaţie în limba rusă,
este prima de acest fel în R. Moldova. Conţine rubrici dintre
cele mai diverse, este disponibilă şi în varianta wap şi pda
pentru telefon mobil, iar cel mai important fapt este că fluxul
de ştiri este reînnoit continuu.
Bloguri
Spre deosebire de publicaţiile online, blogurile nu sunt deloc
o raritate. Dimpotrivă, din moment ce oricine consideră că
are de spus ceva sau pur şi simplu vrea să fie prezent pe web,
îşi poate crea foarte simplu un blog, acestea constituie un
boom în spaţiul virtual. Totuşi, în afară de ziarul „Contrafort”,
care le recomandă cititorilor săi blog-ul lui Vasile Gârneţ şi
cel al lui Vitalie Ciobanu, nicio altă instituţie de presă sau publicaţie online nu conţine bloguri, deşi aceasta este o practică
curentă deja pentru site-urile mass-media din Vest, cel puţin.
Blogul, prin definiţie, reprezintă un fel de site personal, însă
nu ne vom referi la cele pe care proprietarul le foloseşte pe
post de jurnal online (mai mult sau mai puţin intim) sau
prin intermediul cărora îşi face cunoscută creaţia (foto,
grafică, literară) ori preferinţele (foto cu vedete, muzică etc.).
Mulţi bloggeri abordează teme de discuţii de interes general,
postează informaţii utile, propun teme de dezbateri. Există o
serie de bloguri care abordează evenimentele din viaţa socialpolitică a R. Moldova, astfel constituind şi ele o alternativă
informaţională. Printre acestea – http://petterg.blog.com
(blogul jurnalistului Petru Terguţă, care conţine reportajele
- video - realizate de el pentru emisiunea informativă „Cotidian” a postului TV7); http://publicpolicywatch.blogspot.
com (autoarea blogului îşi invită vizitatorii să discute despre
diferite politici publice din R. Moldova şi din lume); http://
voceamoldovei.blogspot.com („acesta este blogul adevărului, aici veţi afla adevărul necenzurat despre R. Moldova;
citiţi ceea ce mulţi gândesc, dar nu spun”, după cum anunţă
proprietarul blogului, „Paznicul”); http://www.popovici.us
(EuroBlog - blogul lui Val Popovici), http://npopescu.yam.ro
(„blog-ul incoerent” al lui Nicu Popescu). Toate aceste bloguri fac referire între ele, se recomandă reciproc, astfel încât
e foarte simplu pentru vizitatori să descopere „blogosfera
moldovenească” pe domenii diverse sau/şi interese personale.
Dumitriţa Butnaru
20 mai 2007
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Finanţarea mass-media moldoveneşti
de către donatorii străini UE ar trebui să preia rolul principal
Î

n ameliorarea situaţiei mass-media din Moldova se înregistrează puţin progres. Donatorilor străini le revine un rol important, dar
deocamdată nu putem vorbi despre o finanţare
suficientă din partea acestora. Uniunea Europeană, prin intermediul Delegaţiei Comisiei
Europene, ar putea juca rolul principal, dar şi
alţi donatori ar trebui să-i urmeze exemplul şi să
fie mai activi. Mai este mult de făcut.

Tipuri de donatori şi suport financiar
Luând în considerare nivelul înalt de austeritate din R. Moldova, implicarea donatorilor este, în general, limitată. Totuşi,
odată cu extinderea recentă a UE şi datorită faptului că R.
Moldova este în prezent vecina UE, comunitatea internaţională, organizaţiile bilaterale şi ONG-urile (în special cele din
statele-membre ale UE) au început să acorde mai multă atenţie
Moldovei.
La începutul anului 2007, Programul TACIS al UE a fost
înlocuit treptat de către Instrumentul European de Vecinătate
şi Parteneriat (ENPI), instituţie ce sprijină implementarea Politicii Europene de Vecinătate. Republicii Moldova i s-a promis
mai mult suport financiar şi tehnic, asigurarea respectului
faţă de libertatea presei fiind una din priorităţile Planului de
Acţiuni. Aceasta ar putea însemna că instituţiile mass-media,
ONG-urile şi jurnaliştii vor beneficia de mai mult suport direct
din partea UE.
Surprinzător dar, deocamdată, instituţiile mass-media din R.
Moldova au beneficiat de puţin sprijin direct din partea UE.
De asemenea, Uniunea Europeană nu a schiţat un plan specific
cu accentul pe Planul de Acţiuni. Suportul în acest domeniu a
fost oferit în schimb de către unele state-membre în parte, prin
intermediul asistenţei bilaterale şi suportului pentru proiecte şi
organizaţii individuale, printre acestea numărându-se Suedia
(prin intermediul SIDA), Olanda, prin intermediul Ambasadei sale la Kiev, Ambasada Marii Britani şi DFID, precum şi

Ambasada Germaniei. Câteva ambasade şi organizaţii din alte
ţări din afara UE de asemenea sprijină activităţile mass-media.
Cele mai active sunt Ambasada SUA, Fundaţia Soros-Moldova,
Consiliul Europei, Programul Mass-media al OSI), OSF-Londra1, Fundaţia Eurasia, Misiunea OSCE, PNUD, Agenţia turcă
de cooperare internaţională TICA şi UNICEF. În general,
donatorii se axează pe sprijinul diferitelor activităţi ale instituţiilor mass-media şi jurnaliştilor, precum şi ONG-urilor din
domeniul mass-media.
Câteva organizaţii şi ambasade oferă suport considerabil, dar
sporadic, cum ar fi de exemplu Press Now, Articolul 192, National Endowment for Democracy, SDC, Institut für Auslandsbeziehungen „Media-Im-Pakt”, Banca Mondială, Ambasada regală norvegiană la Bucureşti şi Ambasada Canadei la Bucureşti.
După adoptarea noului Cod al Audiovizualului în 2006, s-a
putut remarca o creştere în finanţarea acordată de către donatori sectorului audiovizual. Unele organizaţii s-au implicat mai
activ în acest proces decât altele, în special în sensul aspectelor
legal şi politic. Cele mai proeminente au fost Consiliul Europei,
OSCE şi Articolul 19 care, potrivit experţilor mass-media, s-au
remarcat prin implicarea în tratarea acestor probleme. În plus,
Ambasada SUA a finanţat monitorizarea pe termen lung a conţinutului posturilor publice de radio şi televiziune. Fundaţia
Soros cu sprijinul SIDA de asemenea a făcut un efort, finanţând, de exemplu, patru dezbateri asupra proiectului codului.

D

e menţionat că finanţarea proiectelor pe termen scurt,
şi în particular a trainingurilor pe termen scurt, e mai
populară decât sprijinul proiectelor pe termen lung. Acestea
pot contribui la dezvoltarea profesională individuală, dar e
puţin probabil să faciliteze soluţionarea problemelor de bază
ale mass-media moldoveneşti. Liliana Viţu, coordonator de
program/comunicare la Fundaţia Eurasia, afirmă: „În general,
donatorii se pare că finanţează proiecte în care rezultatul poate
fi văzut în scurt timp. Donatorii ar trebui să se axeze nu doar
pe cursuri de instruire. Ar merita de investit în proiecte mai
costisitoare, cu impact pe termen lung”.

1. OSF este un membru independent al reţelei OSI. Fundaţia sprijină iniţiative şi proiecte desfăşurate de alţi membri ai reţelei OSI ce corespund scopurilor de caritate şi sferei sale de activitate. În acelaşi timp, aceasta cooperează cu guvernul britanic şi ONG-urile stabilite în Londra. Mai multă informaţie
poate fi găsită la www.http://www.soros.org/about/foundations/osf_london.
2. Press Now şi Articolul 19 sunt ONG-uri internaţionale, nu donatori. Acestea se implică, chiar dacă nu au mijloace financiare proprii. De exemplu,
Articolul 19 efectuează analize juridice, Press Now e prezentă cu regularitate în R. Moldova etc.
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Pe parcursul ultimilor 12 ani, Centrul Independent de Jurnalism
a organizat mai multe traininguri pe termen scurt, acestea însă
nu au avut impactul scontat. Lipsa profesionalismului printre
jurnaliştii moldoveni e calificată drept o problemă atât de către
organizaţiile din Moldova, cât şi de către organizaţiile internaţionale. Din acest motiv, CIJ a decis să creeze Şcoala Avansată de
Jurnalism din Moldova. Graţie sprijinului financiar sau de alt tip al
donatorilor, cum ar fi MATRA prin intermediul Press Now, Şcoala de Jurnalism din Missouri, Ambasada Franţei prin intermediul
CFPJ International din Moldova şi Ambasada SUA3, în prezent
există posibilitatea de a instrui jurnaliştii pe o perioadă mai lungă.
Proiectul Peace Building, ce a reunit jurnalişti din regiunea autonomă Gagauz Yeri şi alte regiuni ale Moldovei, este un alt exemplu
de proiect de succes pe termen lung.4
Lipsa de finanţare şi de coordonare între donatori
Numeroase rapoarte menţionează că în ameliorarea situaţiei
mass-media din Moldova se înregistrează un mic progres.
Mass-media moldoveneşti nu au atins standardele necesare,
deşi situaţia este mai bună decât în unele state din vecinătate,
cum ar fi Belarus. Ironic vorbind, dacă situaţia mass-media
moldoveneşti ar fi fost mai proastă, ar fi fost probabil mult mai
simplu de atras atenţia donatorilor străini. În prezent, există
mult prea multe domenii, cum ar fi reducerea sărăciei şi prevenirea traficului de fiinţe umane, ce au prioritate la acordarea de
sprijin financiar. Astfel, situaţia mass-media rămâne subordonată altor probleme.
Cu toate acestea, o serie de evenimente ce s-au produs în 2006,
de la adoptarea Codului Audiovizualului până la reorganizarea
celor două instituţii ale audiovizualului - “Antena C” şi “Euro
TV”, au indicat asupra existenţei unor tendinţe alarmante în
modul în care guvernul tratează mass-media. Presa este una
din coloanele fundamentale ale democraţiei şi ceea ce s-a întâmplat anul trecut reduce şansele Moldovei de a ajunge o ţară
cu standarde europene.
Potrivit raportului Euromonitor elaborat în comun de către
„Expert grup” şi Asociaţia pentru Democraţie Participativă
(ADEPT), lipsa libertăţii presei constituie unul din obstacolele
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majore în calea integrării europeane. Pornind de la aceasta,
e greu de înţeles de ce UE nu joacă un rol mai activ. „Dar
oportunitatea pentru UE şi alţi donatori de a sprijini massmedia nu este întotdeauna evidentă. Majoritatea donatorilor
activează în conformitate cu Declaraţia de la Paris din 2005 şi
sunt obligaţi să-şi coordoneze activităţile potrivit priorităţilor guvernului beneficiar. Mulţi donatori oferă, de asemenea,
suport parţial sau integral direct guvernului, şi nu desfăşoară
proiecte proprii.5 Un alt motiv poate fi şi faptul că donatorii nu
consideră mass-media drept sector independent, ci ca parte a
altor sectoare. Cristina Moşneaga, manager de proiect la Delegaţia CE, afirmă: „Un răspuns parţial la întrebarea de ce UE nu
are o strategie mass-media clară e că mass-media sunt abordate
ca parte a societăţii civile. Noi sprijinim mass-media doar prin
programele ONG-urilor”.6 Cristina Moşneaga identifică, de
asemenea, alte probleme cu care se confruntă Misiunea CE
în Moldova: „De exemplu, faptul că există descentralizare şi
delegaţia se mai află în subordinea oficiului de la Kiev.7 Unele
lucruri sunt încă neclare şi delegaţia de la Chişinău nu adoptă,
deocamdată, independent toate deciziile. Relaţia dintre Comisia Europeană şi guvern este, de asemenea, complexă. „Comisia
Europeană nu poate să vină într-o ţară şi să spună ce am dori
să facem. În primul rând, trebuie să existe o discuţie şi, să fim
sinceri, mass-media nu au fost niciodată menţionate drept o
prioritate pentru guvern”, accentuează Moşneaga. Deocamdată,
mass-media par a fi percepute ca afacere internă a Moldovei şi
ca un subiect politic prea sensibil.

U

n alt efect al extinderii UE e şi faptul că R. Moldova e
deseori văzută ca parte a regiunii (împreună cu alte ţări
vecine) şi de aceea unii donatori decid să iniţieze proiecte
mai mult la nivel regional. Angela Sîrbu, membru al Grupului
de lucru mass-media8, explică de ce grupul nu e atât de activ
ca până în 20059: „Odată cu extinderea UE şi datorită faptului
că Pactul de Stabilitate şi-a modificat modul de abordare,
rolul Pactului s-a diminuat. În loc să le solicite proiecte statelor, Pactul iniţiază proiecte regionale în domeniile în care
există probleme”.
Lipsa coordonării dintre donatori ar putea servi drept răspuns
la întrebarea de ce suportul financiar acordat nu are un impact

3. Programul Knight International Press Fellowship, OSCE, Ambasada Britanică, SCOOP, de asemenea, au acordat sprijin şcolii
4. Proiectul PBF Peace Building Framework (PBF) a fost o iniţiativă de trei ani menită să contribuie la dezvoltare printr-un şir de activităţi de creare a
unui cadru de relaţii paşnice elaborat pentru a sprijini rezolvarea conflictelor în Republica Moldova. Activităţile legate de mass-media au fost implementate de CIJ cu finanţarea DFID. În prezent, se derulează un proces continuu de tender pentru activităţi noi în acest domeniu. Mai multă informaţie
puteţi găsi la www.peacebuilding.md.
5. Declaraţia de la Paris poate fi găsită la http://www.oecd.org/dataoecd/11/41/34428351.pdf
6. Mai multă informaţie poate fi găsită la http://www.delmda.ec.europa.eu. Moldova poate, de asemenea, participa la Programul mass-media al UE
2007 http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/2007/index_en.htm. Totuşi, acesta e un program foarte costisitor, pentru că ţările
participante trebuie să contribuie financiar.
7. Misiunea CE la Chişinău a fost deschisă în octombrie 2006.
8. Grupul de lucru a fost creat în 2002 pe lângă Pactul de Stabilitate. Mai multă informaţie puteţi găsi la http://www.glm.md/default.asp?Lang=En
9. Una din activităţile Grupului de lucru este de a identifica proiectele de dezvoltare a mass-media şi de a le recomanda pentru finanţare Pactului de
Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.
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Şedinţa Clubului de Presă
din 3 mai 2007.
Se discută calitatea instruirii
tinerilor jurnalişti.
Tudor Darie, Centrul Tânărului
Jurnalist, Gheorghe Bârsan,
decan al Facultăţii de Jurnalism şi
Comunicare Publică, Universitatea
de Studii Europene din Republica
Moldova, Tatiana Corai, redactorşef adjunct, cotidianul “Timpul de
dimineaţă”.

mai mare. Elisabetta Plebani de la Press Now admite că nu
există o coordonare reală, ci mai degrabă un proces consultativ,
care e neformal şi nu e întotdeauna sistematic. Totuşi, atunci
când organizaţiile au nevoie să comunice între ele, acestea ştiu
unde să se găsească. Sincopa se produce nu neapărat din cauza
refuzului de a comunica, ci din cauza lipsei de timp. „Un punct
slab pe care aş vrea să-l menţionez, pentru a înţelege activităţile de dezvoltare a mass-media, rezidă în faptul că, în general,
ONG-urile activează în diferite ţări. Acest fapt are avantajele
sale pentru dezvoltarea regională, dar în acelaşi timp nu există
timp şi spaţiu de manevră pentru a trata perfect fiecare ţară.
Sunt sigură că există neeficienţă pe care am putea cu toţii să o
evităm, dar aceasta, într-o anumită măsură, este o consecinţă a
felului în care lucrăm”, mai spune Plebani.

A

lte organizaţii fac subiectul altor tipuri de restricţii cu privire la ceea ce pot întreprinde. „Chiar dacă cineva ne-ar
da mai mulţi bani, noi nu am fi capabili să desfăşurăm proiecte
mai mari şi mai lungi, deoarece nu suntem o agenţie donatoare, ci, în primul rând, o misiune diplomatică”, spune Claus
Neukirch, ofiţer de presă la Misiunea OSCE în R. Moldova.
Şi totuşi, există unii care cred că donatorii ar putea face mult
mai mult. Liliana Viţu afirmă: „Comunitatea diplomatică
trebuie să fie mai activă. În prezent, aceasta mai mult observă
autorităţile şi apoi reacţionează. Ea ar trebui să găsească alte
căi de prevenire a acţiunilor întreprinse de guvern. Trebuie să
existe politica biciului şi a zăhărelului. După ce a fost semnat

Planul de Acţiuni Moldova-UE, ambasadele UE în Moldova şi
delegaţia CE au dat publicităţii câteva declaraţii, dar acestea au
fost destul de seci şi nu au îndemnat la acţiune. Nu au fost luate
alte măsuri serioase astfel încât autorităţile moldovene să se
simtă sub presiune şi să întreprindă reforme reale la „Teleradio
Moldova” şi în mass-media în general”.
În plus, de anul trecut, organizaţiile internaţionale şi ambasadele au semnat câteva declaraţii comune în care şi-au exprimat
îngrijorarea în legătură cu climatul existent al mass-media şi au
îndemnat toate organele responsabile vizate din R. Moldova să
ia măsurile necesare pentru a redresa situaţia. Ultima declaraţie a fost semnată cu prilejul Zilei Libertăţii Presei. Acesta este,
desigur, un pas important şi, în acelaşi timp, este important de
menţionat că doar câteva din acestea acordă suport semnificativ.10
Relaţia dintre donatori şi beneficiarii moldoveni
În pofida atenţiei de care s-a bucurat procesul de privatizare şi
reorganizare a “Antenei C” şi “Euro TV” din partea organizaţiilor internaţionale, jurnaliştilor respectivi nu le-a fost acordat
niciun grant specific. Potrivit lui John Balian, ofiţer de presă la
Ambasada SUA, jurnaliştilor le-a fost făcută oferta de a scrie
un proiect, dar după aceasta nu s-a întâmplat nimic. „Le-am
propus să vină cu cereri de finanţare, dar deocamdată nu avem
nicio veste de la ei. Nu putem să promitem nimic, dar suntem
deschişi sugestiilor, veniţi cu ele!”.

10. Declaraţia comună cu prilejul Zilei Libertăţii Presei 2007 a fost semnată de către 15 ambasade şi organizaţii internaţionale. Doar OSCE, Ambasada
Marii Britanii, Ambasada Turciei (prin intermediul TICA), Consiliul Europei şi Ambasada SUA contribuie cu finanţare semnificativă
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Astfel, lipsa finanţării directe a mass-media depinde nu doar
de lipsa de interes sau restricţiile ridicate de către donatori, dar
pare a fi şi consecinţa unei capacităţi slabe în rândul jurnaliştilor
şi al organizaţiilor mass-media. Impresia generală e că cooperarea dintre donatorii străini şi ONG-urile moldoveneşti este
bună. Donatorii sunt mai satisfăcuţi de activităţile desfăşurate
de ONG-urile moldoveneşti, dar unii dintre ei menţionează că
uneori există pasivitate atunci când e vorba de iniţierea proiectelor. „Este important de reţinut că noi putem oferi doar granturi,
nu să scriem şi proiecte”, susţine Aurelia Spătaru de la Fundaţia
Soros-Moldova. O problemă în plus este numărul relativ mic de
ONG-uri active. „Multe organizaţii neguvernamentale sunt pasive, noi lucrăm doar cu cele active”, adaugă Spătaru. Donatorilor
le ia timp şi eforturi găsirea unor parteneri de nădejde cu care să
lucreze şi aceasta poate explica de ce aceleaşi ONG-uri apar pe
diferite liste ale donatorilor, în detrimentul altor beneficiari. Un
ONG activ cu o reputaţie bună devine în mod sigur mai atractiv
pentru comunitatea donatorilor.
Desigur că e la latitudinea ONG-urior şi a altor beneficiari
să exploreze oportunităţile, să iniţieze proiecte etc. În acelaşi
timp, este una din responsabilităţile donatorilor de a asigura
accesul celor interesaţi la informaţia privind posibilităţile de a
depune cereri de finanţare etc.

D

e fapt, în multe cazuri, paginile web ale donatorilor nu
oferă informaţie privind durata proiectelor, suma alocată
etc. În plus, anul trecut, OSCE a făcut o tentativă de a aduna
informaţie pentru o bază de date, în scopul clasificării suportului acordat mass-media din R. Moldova, dar nu a reuşit să
obţină date cuprinzătoare, deoarece nu toate organizaţiile au
fost receptive şi nu au răspuns solicitărilor. Această lipsă de
informaţie face dificilă nu doar detectarea golurilor şi suprapunerilor, dar este de asemenea o problemă din punct de vedere
democratic, pentru că cetăţenii moldoveni nu au acces la informaţia privind cine şi ce instituţie media finanţează.
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Viitorul
Mass-media moldoveneşti au de parcurs o cale lungă până
vor ajunge în topul diagramei libertăţii de expresie şi până vor
atinge standardele europene.

N

u există dubii că sunt încă multe de făcut, problema e mai
degrabă în modul în care donatorii ar trebui să-şi canalizeze activităţile. Pentru a optimiza finanţarea acordată, este
deosebit de important ca donatorii să-şi coordoneze activităţile. Primul pas pentru a ameliora coordonarea ar fi de îmbunătăţit oferta de informaţie, oferind, de exemplu, o descriere a ei,
generală şi completă. Donatorii ar trebui să înveţe din greşelile
comise, de exemplu, în Balcani, unde lipsa de coordonare a fost
menţionată drept o problemă.11 Trebuie întreprinse măsuri
concrete. Alocarea unor sume mai mari de bani sau a altui tip
de suport unor proiecte specifice pe termen lung, ar avea un
impact mai mare. În sfârşit, toţi donatorii şi organizaţiile media ar trebui să preseze mai tare pentru a obţine modificări în
cadrul legislativ, ajutând autorităţile să înţeleagă ce înseamnă,
de fapt, libertatea de expresie.
Mass-media trebuie să devină o prioritate, pentru că acestea
pot fi utilizate ca instrument chiar şi pentru alte activităţi
ale donatorilor, cum ar fi prevenirea traficului de persoane
şi integrarea europeană. În acelaşi timp, este important ca
donatorii să sprijine mass-media în asemenea mod, încât
acestea să se dezvolte în mod natural, astfel încât să treacă la
autofinanţare şi să nu fie prea dependente de finanţarea de
peste hotare.
Odată cu încheierea descentralizării, delegaţia Comisiei Europene în R. Moldova ar trebui să fie capabilă să-şi asume rolul
principal. După cum menţionează John Balian, de la Ambasada SUA: „Putem să nu observăm schimbări în zece ani, dar cu
toţii suntem capabili să facem unele schimbări”.
Malin Wikstrom FAGERBERG

11. Mai multă informaţie poate fi găsită la www.birn.eu.com. A se vedea articolele „Poor Donor Strategy Doomed Projects in Bosnia”, „Media Cannot
Survive on Donations Alone”, „Donors-Partly Guilty”, „Evaluating Our Efforts”
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Republica Moldova în vizorul presei
străine (2006 - martie 2007)
Despre imaginea de ţară şi mass-media – pe scurt

„Războiul gazului” şi „războiul vinului”

În ultimii câţiva ani, opinia publică de la Chişinău, politicienii, dar
şi oamenii simpli, utilizează în discursuri, polemici, analize sau luări de atitudine din ce în ce mai des expresia „imaginea Republicii
Moldova în străinătate”. La 16 ani de la declararea independenţei
RM, conştientizarea importanţei de a crea şi promova o imagine de ţară puternică şi distinctă devine tot mai evidentă şi mai
pronunţată.

Anul 2006 a fost marcat de două „războaie”: cel al gazelor şi cel
al vinului. În primul caz, prezenţele Moldovei în presa străină au
fost preponderent de natură contextuală. Unul dintre cele mai
importante ziare spaniole, EL PAIS, publică nu mai puţin de cinci
materiale pe această temă. În unul dintre ele Moldova este vizată
direct, fiind pomenită chiar în titlul articolului (Rusia lasă fără gaz
Ucraina şi Moldova în timp ce scad livrările către Europa de Est, EL
PAIS, 01-01-2006). În celelalte materiale, Republica Moldova este
doar menţionată, iar conţinutul lor vizează în mod direct şi clar
Rusia şi problema în sine, dar nu Republica Moldova. La aceeaşi
temă găsim un material în publicaţia THE BALTIC TIMES, întrun număr special editat la 7 iunie 2006, în care R. Moldova este
trecută în lista victimelor Federaţiei Ruse în contextul războiului
gazului. Conflictul dintre Rusia şi vecinii ei privind gazul natural
a constituit o temă predilectă pentru presa din întreaga lume la
începutul anului 2006, doar că actorul principal nu a fost Republica Moldova.

Deocamdată, ţara nu are o strategie bine pusă la punct de promovare a imaginii sale în străinătate, iar felul cum suntem percepuţi
în afara graniţelor rezultă, de cele mai multe ori, din declaraţiile
făcute de către politicienii moldoveni de la tribuna înaltelor
forumuri internaţionale sau din comportamentul şi acţiunile
liderilor în raport cu anumite evenimente în care este implicată
ţara noastră. Din multitudinea de factori care contribuie în mod
fundamental la procesul de creare a imaginii de ţară, unul îl
constituie, indubitabil, mass-media, care, prin viteza de răspândire
şi prin capacitatea de acoperire, reprezintă o veritabilă forţă care
poate construi, dar şi distruge imaginea unei ţări pe arena internaţională. Presa este o sursă comodă şi accesibilă, cu ajutorul căreia
oamenii din orice colţ al planetei îşi pot crea o imagine despre oricare ţară de pe mapamond. Mass-media s-au transformat într-un
actor politic neformal, de care ţin cont toţi actorii politici formali
care se respectă, indiferent de ţara de origine şi de ponderea acesteia din urmă pe arena internaţională. În lipsa unor mecanisme
solide de promovare a imaginii unei ţări pe arena internaţională,
mass-media devin involuntar principalii promotori şi cultivatori
de imagine de ţară. Din interes pentru particularităţile ţării, din
curiozitate sau din oricare alte motive, presa abordează un spectru
foarte larg de evenimente, aducând uneori în prim-plan ţări şi popoare despre care opinia publică mondială vorbeşte şi ştie foarte
puţin. Mass-media reprezintă, posibil, singura metodă cu adevărat
eficace prin intermediul căreia o ţară poate deveni cunoscută pe
arena internaţională, precum şi instrumentul cel mai puternic care
o poate pune perfect în umbră.

R

epublica Moldova, membră a ONU şi a OSCE din anul
1992, a Consiliului Europei din 1995, vecină directă a
NATO din 2004 şi a Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007,
nu are o imagine de ţară conturată, distinctă, precisă pe arena
internaţională, şi nici o strategie sau nişte strategii concrete
de creare şi profilare a acesteia. Prezenţa R.Moldova pe arena
internaţională e modestă din toate punctele de vedere, inclusiv
ca imagine de ţară. În continuare, venim cu doar câteva consideraţii privind nivelul de prezenţă al Moldovei în presa străină
în ultimele 15 luni.

În cazul celui de-al doilea „război” al anului, cel al vinului, presa
străină a vizat Moldova, alături de Georgia, în mod direct. Ziarul
german DIE PRESSE publică la 25 mai 2006 articolul „Moldova în pragul catastrofei”. Autorul lui, Martin Kugler, descrie
în mod favorizator pentru R. Moldova situaţia creată în urma
embargoului impus de către Federaţia Rusă. Deşi se menţionează faptul că ţara are cel mai mic PIB din Europa şi o economie
în criză, Moldova nu este catalogată ca fiind cea mai săracă ţară
de pe continent, optică adoptată de către alte publicaţii. Autorul îşi încheie materialul cu următoarele gânduri: „De curând,
moldovenii au obţinut o victorie pe plan moral: la expoziţia din
Rusia, vinurile moldoveneşti au obţinut 10 medalii de aur. Iar la
Kremlin se serveşte în continuare vin moldovenesc”. Din acest
material deducem imaginea unei ţări mici, cu o economie precară, dar care are o bogăţie incontestabilă – vinul.
În acelaşi stil este scris şi articolul „Rusia refuză să pună
capăt „războiului vinului””, publicat în ziarul londonez THE
TELEGRAPH. În acest material atât Moldova, cât şi Georgia
sunt tratate ca victime ale Rusiei. Autorul pomeneşte despre faptul că Regina Elisabeta preferă vinuri moldoveneşti,
precum şi despre importanţa acestui produs pentru economia
naţională a Moldovei. La acelaşi subiect se referă şi articolul
„Rusia blochează importurile de alcool de la vecini”, apărut în
ziarul englez THE GUARDIAN, la 13 aprilie 2006. În acest caz,
Moldova şi Georgia sunt menţionate în contextul conflictului,
Rusia fiind scoasă în prim-plan. Un cititor necunoscător află
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că R.Moldova este o ţară care luptă cu sărăcia vânzând vin
şi coniac ieftin ruşilor, precum şi că Rusia se răzbună pentru
blocada economică impusă de către Moldova Transnistriei. Ţara noastră se află oarecum în umbră, inclusiv faţă de
Georgia, despre care autorul Tom Parfitt vorbeşte mai mult şi
mai detaliat în articolul său. Moldova este doar menţionată şi
în ştirea „Rusia cere mai mult vin bulgar”, publicată la 18 mai
2006, în THE SOFIA ECHO. Tot cu o ştire, intitulată „Chişinăul şi Tbilisi caută ieşire din „criza vinului””, vine şi publicaţia
din Armenia OPEN ARMENIA, la 16 aprilie 2006.

D

acă în materialele citate R. Moldova a avut o prezenţă
preponderent contextuală, atunci cel semnat de Lorraine
Millot de la ziarul francez LIBERATION din 28-29 octombrie
2006 este dedicat în totalitate Moldovei. Intitulat „Moldova
are vinul trist de când Rusia îi face mofturi”, materialul este un
reportaj realizat la Cricova, în care autoarea descrie ce a văzut
la faţa locului, citează lucrătorii şi conducerea Acorex Wine, descrie problema creată între Moldova şi Rusia la începutul anului
2006 şi lasă la final cititorul să continue povestea, prin cele trei
puncte de suspensie. De această dată, Georgia este menţionată o
singură dată, între paranteze, ca fiind parte a aceleiaşi ecuaţii. În
definitiv, materialul este scris în maniera tipică presei franceze
atunci când abordează problemele ce vizează Republica Moldova. Aceasta constă în faptul că se dă preferinţă reportajelor în
care autorii descriu în detalii şi foarte aproape realităţile văzute,
nu se speculează şi nu se ironizează în mod exagerat sau nu se
aplică contexte nepotrivite. În presa franceză şi cea francofonă
până şi titlurile articolelor sunt mai „blânde”.
Transnistria şi traficul de fiinţe umane
Răsfoind presa străină, am avut impresia, în linii mari, că dacă nu
ar exista conflictul transnistrean, despre ţara noastră nici nu s-ar
scrie mai nimic. Anul 2006, dar şi 2007 excelează, din nou, sub
aspect mediatic, la capitolul Transnistria. În perioada de referinţă,
presa din Franţa (± 16 articole), Germania (± 5 articole), Spania
(± 9 articole), Marea Britanie (± 9 articole), Bulgaria (± 2 articole),
Statele Baltice (± 1 articol), SUA (± 2 articole) a inserat numeroase materiale referitoare la conflictul transnistrean şi la „referendumul” din 17 septembrie 2006. În mod tradiţional, textele
jurnalistice care vizează acest subiect, fie că este vorba de simple
ştiri, fie că de reportaje sau materiale de analiză, pun în prim-plan
aspectul straniu al conflictului care durează de mai bine de un
deceniu, relaţia regiunii cu Federaţia Rusă, ilegalităţile comise pe
teritoriul nerecunoscut pe plan internaţional, lipsa de securitate
de la frontiera de est a Moldovei, precum şi relaţiile dificile dintre
regiunea separatistă şi actorul internaţional Republica Moldova.
În perioada examinată, presa străină nu se limitează decât în unele
cazuri la prezentarea faptelor referitoare la acest subiect sub formă
de ştiri, şi preferă, în majoritatea cazurilor, analiza, comentarea
situaţiei, descrierea în profunzime şi de la faţa locului. Acest fapt
denotă, în opinia noastră, interesul sporit din partea jurnaliştilor
străini, a presei internaţionale faţă de subiectul în cauză.
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„Referendumul” din 17 septembrie 2006 a readus Transnistria pe
paginile ziarelor străine şi a reamintit opiniei publice internaţionale seriozitatea conflictului de pe Nistru. Majoritatea covârşitoare
a materialelor publicate pe această temă transmite acelaşi mesaj:
conflictul „îngheţat” de la estul Republicii Moldova reprezintă
unul dintre cele mai mari obstacole în calea dezvoltării acestui
stat, precum şi în calea integrării lui în structurile euro-atlantice.
Există, însă, şi materiale care, deşi sunt preluate (din presa rusească),
exprimă şi opinii contrare celor general acceptate şi exprimate de
către opinia publică internaţională. Un astfel de articol a apărut în
numărul din 18-24 ianuarie 2007 al revistei franceze COURRIER
INTERNATIONAL. Intitulat „Transnistria: Supravieţuirea sub embargo”, articolul, preluat din revista rusească OGONIOK, exprimă
un punct de vedere protransnistrean şi prorusesc cu referire la
„referendumul” din 17 septembrie, blocada economică impusă de
Moldova anul trecut, precum şi la viaţa de zi cu zi a transnistrenilor.
Altă optică este proprie articolului intitulat „În Transnistria, dragostea [moldovenilor] pentru marea Rusie se învaţă de la şcoală” (ziarul
LIBERATION, 25 ianuarie 2007). Autorii lui, deplasându-se la faţa
locului, redau două feţe ale aceleiaşi realităţi. Următoarele pasaje
confirmă teza expusă mai sus: 1. „Este incredibil la ce grad, în 16
ani de independenţă nerecunoscută, populaţia Transnistriei a reuşit
să păstreze spiritul unificării cu Rusia... De altfel, ce se va întâmpla
cu aceşti oameni într-o lume română (latină) care le este străină [ei
fiind rusofoni]?” Prin contrast, Lorraine Millot de la LIBERATION,
îşi începe reportajul în felul următor: „Este ora 13:30 în orăşelul Grigoriopol de la estul Moldovei: şcoala, pentru copiii care vor să înveţe
în limba lor, să scrie cu caractere latine, începe în staţia de autobuz”.
În principiu, din punctul de vedere al imparţialităţii şi obiectivităţii
mediatice, existenţa unor astfel de materiale este una benefică şi
binevenită, în cazul în care cele două materiale ar fi fost publicate în
aceeaşi revistă, în acelaşi număr, pentru a demonstra două puncte
de vedere diferite asupra aceleiaşi probleme.

M

ai multe materialele publicate în presa internaţională, în
care este vizată Republica Moldova, au în obiectiv traficul
de fiinţe umane (şi, prin alianţă, prostituţia, migraţia, sărăcia şi
traficul de organe) - subiecte, care, în mod cert, dezavantajează imaginea de ţară. De multe ori aceste subiecte sunt tratate în
contextul tematicii transnistrene, dar sunt şi articole care se referă
direct la Republica Moldova. Pe parcursul perioadei investigate,
tematica traficului de fiinţe umane, precum şi cea adiacentă acesteia, cu referire la ţara noastră, a fost abordată de presa din Franţa
(± 6 materiale), Germania (± 2 materiale), Italia (1 material), Spania (± 8 materiale), Marea Britanie (± 5 materiale). Calificativul
„cea mai săracă ţară din Europa” atribuit Moldovei este unul obişnuit în astfel de articole, iar situaţia în care se pomenesc cetăţenii
moldoveni, nevoiţi fiind să-şi vândă organele pentru a supravieţui,
este descrisă sinistru şi insuportabil de real. În unul dintre articolele pe această temă, publicat în ziarul italian LA REPUBBLICA la
4 iunie 2006, găsim următorul pasaj: „Totul a început la Mingir, o
localitate situată la 120 km de Chişinău într-o zonă foarte săracă a
săracei Moldove. Mingir a devenit faimos în ultimii ani prin practicarea unei industrii foarte speciale: produce organe de schimb
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Observator
pentru fiinţe umane. În special, rinichi....” Articolul, intitulat „Un
rinichi pentru finanţarea călătoriei în Italia”, descrie, în baza unui
singur exemplu, drama moldovenilor care pleacă la muncă peste
hotare, riscul de a fi prinşi şi deportaţi. Materialul şochează prin
maniera directă a expunerii unor evenimente pe cât de reale, pe
atât de îngrozitoare. În acelaşi stil sunt redactate materialele din
presa spaniolă şi germană.
Mediile de informare din Franţa şi Marea Britanie, referindu-se
la acelaşi subiect, manifestă „indulgenţă” faţă de Republica Moldova. În acest context, menţionăm reportajele „Traficul de femei
în Moldova”, difuzat de către canalul francez de televiziune TF1
la 29 decembrie 2006, şi „Traficul uman din Moldova”, difuzat de
către ABC NEWS (SUA), la 9 martie 2007. Cu o durată de 03:06,
şi respectiv 02:36 minute, ambele reportaje demonstrează condiţiile extrem de violente în care tinerele din R. Moldova sunt
forţate să se prostitueze. Deşi dure şi, evident, foarte neplăcute,
materialele se axează pe problema prostituţiei şi traficului de
femei în sine, şi nu se fixează în mod ostentativ pe ţară. Oricum,
acest lucru nu contribuie foarte mult la crearea unei imagini
pozitive a Republicii Moldova în străinătate.
România şi Uniunea Europeană
Anul 2006, când s-a ştiut sigur că România va adera la UE, dar
mai ales începutul anului 2007, de când România este membră
a forului european, a fost bogat în materiale jurnalistice, scrise
pe tema România – Moldova, Moldova – Uniunea Europeană.
Presa străină se dovedeşte a fi curioasă să urmărească cum decurg
lucrurile în această regiune, odată cu schimbările survenite la 1
ianuarie 2007. Aspiraţiile europene ale Republicii Moldova, dilema est-vest, precum şi relaţiile cu România le regăsim sub formă
de ştiri, reportaje şi comentarii în presa franceză (± 18 materiale),
germană (± 8 materiale), engleză (± 15 materiale), armeană (± 2
materiale), elveţiană (± 4 materiale), americană (± 3 materiale),
bulgară (± 1 material), precum şi în cea din statele baltice (± 3
materiale). După numărul de articole publicate, observăm că aceste tematici prezintă un interes evident din partea presei străine.
Chiar dacă Republica Moldova nu este plasată în cele mai bune
contexte, faptul că despre ea se scrie, deseori în cadrul rubricilor
Europa sau chiar Uniunea Europeană, este, în opinia noastră,
unul îmbucurător. Cel mai des întâlnite titluri de articole pe tema
enunţată sunt de genul: „Sute de mii de moldoveni preferă să fie
români” (SPIEGEL), „Aspiraţiile europene ale Moldovei” (LIBERATION), „300000 de moldoveni ar putea căuta locuri de muncă
în Europa” (THE TELEGRAPH), „Bulgaria va susţine Moldova în
integrarea ei europeană” (SOFIA ECHO), „Sărăcia şi vecina UE,
Moldova” (REUTERS) ş.a. În unele dintre materiale, Republica
Moldova este privită ca o victimă, ca o nouă şi veşnică perdantă
a Europei şi este criticată pentru politica sa duplicitară, iar în
altele se redă situaţia tristă în care s-a pomenit cetăţeanul simplu
la 1 ianuarie 2007, în urma impunerii vizei de către România şi
a stabilirii frontierei Uniunii Europene pe Prut. În felul acesta,
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Republica Moldova s-a pomenit din nou la interferenţa unor interese geopolitice semnificative, iar atunci când în contextul acestor
interese sunt implicate forţe ca Rusia, UE sau chiar SUA, presa
internaţională nu poate ignora subiectul.
Alte tematici
În ultimele cincisprezece luni, presa internaţională s-a mai
referit la Republica Moldova şi în următoarele contexte: gripa
aviară; Procesul de la Bologna; Eurovision 2006, 2007; turism;
sport. De asemenea, ţara noastră este prezentă în clasamentele
mondiale întocmite în această perioadă cu referire la competitivitatea sectorului turismului (locul 95 din 124), corupţie (locul
81 din 163), funcţionarea democraţiei (Moldova este declarată la
finele anului 2006 o ţară cu democraţie defectă), libertatea presei
(locul 85 din 168, faţă de 74 în 2005), la libertatea economică
(locul 81 din 157), precum şi la libertatea în sine (Moldova este
considerată în anul 2007 o ţară „parţial liberă”).
Concluzii
Din cele remarcate în prezentul studiu, aşadar, observăm, că
nivelul de „vizibilitate” al Republicii Moldova în presa străină
este direct proporţional cu evenimentele mai deosebite care
se întâmplă în ţară. El nu este susţinut sau bazat pe o strategie
internă de promovare a imaginii ţării peste hotare. Majoritatea
articolelor care vizează ţara noastră abordează subiecte care, într-o
măsură sau alta, interesează şi vizează şi alţi actori internaţionali.
Niciun material despre Moldova nu a fost plasat pe prima pagină
a unui ziar străin, iar perioada de maximă „importanţă” acordată
acesteia o constituie luna septembrie 2006 (tema predilectă fiind,
evident, Transnistria) şi începutul anului 2007, când se abordează
din ce în ce mai mult tema UE la frontieră cu Moldova. În acelaşi
context, menţionăm faptul că Transnistria ocupă un loc important
în „acoperirea” subiectelor despre Republica Moldova în presa
străină, iar uneori se creează impresia că reprezintă unicul subiect
care interesează. Mai remarcăm, în calitate de concluzie, şi faptul
că, deocamdată, contextele preponderent negative în care este
plasată ţara noastră prevalează asupra celor pozitive, ceea ce face
mult mai dificil procesul de creare şi promovare a unei imagini de
ţară, pozitivă şi distinctă.

D

e asemenea, precizăm faptul că presa din România,
Ucraina şi Rusia, pe care nu am inclus-o în studiul de
faţă, considerând că aceasta poate constitui obiectul unei
cercetări separate, dată fiind multitudinea de articole, dar şi
specificul acestora, abordează pe larg subiecte legate de Republica Moldova. Dar şi în acest caz subiectul Transnistria este
predilect (în special în presa ucraineană), presa românească
referindu-se mai mult la relaţiile moldo-române, la regimul de
vize şi la Uniunea Europeană după 1 ianuarie 2007.
Aneta Gonţa
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Cifrele în jurnalism
E

xistă oameni care adoră cifrele. Iată un
motiv pentru care jurnaliştii pot fi consideraţi oameni. Ei au o cifră pentru aproape orice: pentru James Bond – 007, pentru dimensiunile ideale ale unei femei – se pare, 90-60-90,
pentru conversaţiile scurte – scurt pe doi sau
pentru momentul ce a marcat trecerea de la
mileniul doi la mileniul trei – 11 septembrie
2001.

Adesea, profesioniştilor media li se pare că, dacă nu ar exista
cifre, ar lipsi ceva, iar acel ceva lipsă este chiar adevărul. Cel
mai clar exemplu al acestui fapt l-am găsit ilustrat în cartea
Adevăr, minciună şi advertising, de Jon Steel, care consemnează
două relatări din industria sportului, realizate în chei diferite şi
decupate din presa vremii.
TIGRII CÂŞTIGĂ ŞI SCAPĂ DE ULTIMUL LOC ÎN
CLASAMENT
Cei de la Orioles au pierdut cinci meciuri din şase, inclusiv de
trei ori la rând în favoarea Tigrilor. Mike Mussina (cu o statistică personală de 7-3) a ratat patru tuşe şi zece lovituri în
şase reprize. El a intrat în joc cu o statistică de 5-0, după ce,
în întreaga sa carieră, a avut opt ocazii în care i s-a acordat
lansarea de începere a jocului în meciurile cu Detroit.
Belcher (cu o statistică personală de 3-8) a ratat patru lovituri,
a alergat trei ture şi a eliminat trei jucători. Statistica sa actuală este de 3-1, de vreme ce a pierdut primele şapte decizii
de joc.
Miller, Jane E.,
The CHICAGO GUIDE
TO WRITING ABOUT
NUMBERS. 312 p.,
The University of
Chicago Press, 2004.
Până la Jane Miller au
existat doar manuale care
îi învăţau pe tinerii profesionişti cum să colecteze
datele şi cum să folosească
tehnicile de statistică, nu
însă şi cum să prezinte
rezultatele acestora. Jane
Miller oferă douăsprezece
principii de relatare reuşită
a cifrelor.

„Pe teren nu părea a fi un lansator de 2-8, ci mai degrabă un
lansator de 8-2”, a comentat Mike Mussina.
Detroit a preluat conducerea cu un punctaj de 10-0, făcând
şase ture în cea de-a şaptea repriză. Această situaţie critică a
fost cauzată de o eroare comisă de Rafael Palmeiro, jucător
la baza 1, care a pus astfel capăt propriei serii de 161 de meciuri consecutive fără greşeală. („San Francisco Chronicle”).
ROSEBERRY ÎNFLOREŞTE TRUDIND DIN GREU
Era o zi cu vânt rece şi degetele strânse în buzunar, o zi în
care nervii sunt încordaţi la maximum, iar picioarele nu au
astâmpăr din cauza frigului, o zi tipic englezească. Luptele
înverşunate între echipele regionale, pe terenuri ostile, sub
nori plini de resentimente, au fost întotdeauna parte integrantă a cricketului englezesc, spulberând visele tinerilor şi
corectându-ne inepţiile...
... Cariera lui de cricket a fost una cât se poate de echilibrată, stropită cu pete ocazionale de culoare, deşi rămâne în
continuare un bun jucător. Pe măsură ce se îndepărta, era
greu de spus dacă se săturase de el însuşi, de arbitru sau de
viaţă. Dar de ceva se săturase el, situaţie nu tocmai obişnuită. („Sunday Times”).
Cifrele ar trebui să fie folositoare, nu doar corecte. 2001 este
suma lui 20 la pătrat, plus 40 la pătrat, plus 1 la pătrat. Cifrele
sunt adevărate, corecte, dar nu şi folositoare.
După cum scria Antoine de Saint-Exupery în „Micul prinţ”:
„Adulţii adoră cifrele: asta le place… Oamenilor mari le plac cifrele. Când le vorbiţi de un nou prieten, nu vă întreabă niciodată
ceea ce este cu adevărat important. Nu vă întreabă niciodată:
„Cum sună vocea lui? Ce jocuri îi plac? Colecţionează fluturi?”.
Ei vă întreabă: „Câţi ani are? Câţi fraţi are? Cât cântăreşte? Cât
câştigă tatăl său?”. Numai atunci ei vor crede că l-au cunoscut”.
Cifrele sunt despre oameni. 269 metri lungime, 1311 pasageri,
153 km sud de Newfoundland, 14 aprilie 1912, 500 stewarzi
şi bucătari, 42°N şi 49°-51°V, 4.000 metri adâncime. Toate
aceste cifre puteau contura un film despre „Titanic”. Filmul
regizat de James Cameron a avut un succes gigantic, în ciuda
faptului că toţi ştiau sfârşitul, tocmai datorită faptului că relata
o poveste simplă cu oameni obişnuiţi, aflaţi în spatele cifrelor
menţionate.
Cifrele bune sunt cele comparative. Sunt mai multe televizoare în Statele Unite decât oameni în Marea Britanie. Industria de
design din Marea Britanie angajează mai multe persoane decât
agricultura britanică.
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MAKING DATA
MEANINGFUL: A guide
to writing stories about
numbers.
United Nations Economic
Commission for Europe,
United Nations Geneva,
2005.
Resursa este disponibilă
în limba engleză la adresa:
http://www.unece.org/
stats/documents/writing/
guide.pdf

Doar cifrele plasate în context sunt relevante. Este bine să fii
primul mereu şi oriunde. Unii oameni se mulţumesc însă şi cu
locul 83, de exemplu, dacă este topul revistei „Forbes”.
Pentru a fi atractive, cifrele au nevoie de căldură, magnetism şi umanitate. „Am văzut odată o femeie, la un stand
din piaţă, ale cărei fluiere confecţionate manual, pentru
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chemarea păsărilor, nu se vindeau. Aşa că şi-a schimbat
prezentarea din „Fluiere pentru păsări – 2 dolari” în „Scoate
oamenii din sărite cu doar 2 dolari” şi a vândut totul imediat”, îşi aminteşte Michael Newman, unul dintre cei mai
experimentaţi şi de succes creative directori din lume.
Când 30 de ani de război aduc mai multe decât 500 de ani de
pace. „Italia, în cei 30 de ani sub conducerea familiei Borgia, a
avut război, teroare, crimă, vărsări de sânge şi i-a oferit lumii
pe Michelangelo, pe Leonardo da Vinci şi perioada Renaşterii.
Elveţia a avut parte de iubire frăţească, 500 de ani de democraţie şi pace, şi cui a dat naştere? Ceasului cu cuc” (Orson
Welles).
Concluzie: jurnalismul este ca matematica. Iar jurnalismul
foarte bun este ca matematica superioară, nu mai operezi cu
cifre, cu noţiuni concrete, operezi cu concepte şi, prin extensiune, cu imagini. De exemplu, în calculul diferenţial aproape că
nu există cifre. Cantitatea de zahăr într-o băutură răcoritoare
nu se mai exprimă în ce se exprimă. A bea o sticlă de cola este
ca şi cum ai mânca tot atâtea cuburi de zahăr puse unul peste
altul până ajung la înălţimea sticlei. Să găseşti pentru cifrele
importante asemenea imagini – asta înseamnă jurnalism de
calitate.
Igor GUZUN

Lecturi recomandate
q MICUL PRINŢ, de Antoine de Saint-Exupery.
q Use statistics sparingly. Compare statistics. Turn statistics into
stories, TEN PRACTICAL TIPS FOR BUSINESS AND ECONOMIC REPORTING IN DEVELOPING ECONOMIES, Paul
Hemp, International Center for Journalists, 1994, 27-37 p.
q Человеческое развитие в зеркале статистики. КАК
ЧИТАТЬ ЦИФРЫ? Вульф Скотт. UNDP, Bratislava, 2006.
q Cifrele în reportajul social, în REPORTAJUL SOCIAL
pentru tinerii jurnalişti şi studenţii de la Facultatea de Jurnalism, pp.79-80, Centrul Independent de Jurnalism, Chişinău,
2002.
q Cifre... Cifre... JURNALISM ECONOMIC, Teorie, practică,

studiu de caz, Vlad Bercu, Vasile Botnaru, Dumitru Calac, Artur
Gorghencea, Arcadie Gherasim, Maria Graur-Vasilache, Asociaţia Ziariştilor Economişti, pp.28-32, 2003.
q Probleme cu cifrele, din OMUL, MAI ALES. Ghid de bune
practici în domeniul jurnalismului pentru dezvoltare umană, Igor
Guzun, Vsevolod Ciornei, pp. 40-41, Chişinău, 2005.
q Comunicarea cifrelor. „Press Release-ul Dumneavoastră nu a
ajuns”. Semnat: Recycle Bin. „URMA ta”, revistă pentru comunicatori, nr. 1, martie 2007.
q Umanizarea statisticilor, din ŞTIRI. DE LA „A ŞTI”. O resursă
scrisă de Igor Guzun pentru Centrul Independent de Jurnalism,
pp. 36-40, Chişinău, 2006.
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Iluzionism informaţional
D

eşi comparativ cu perioada anilor ’90
mass-media transnistrene dau dovadă
de mai mult profesionalism şi obiectivitate în
oglindirea evenimentelor de pe malul drept, ele
continuă să utilizeze metode propagandistice
care urmăresc să creeze o imagine negativă a
Chişinăului.

Perceperea creează realitatea
Dacă am susţine că majoritatea proceselor politice se desfăşoară, de fapt, în mintea noastră, nu am greşi prea mult. Şi
asta pentru că noi percepem evenimentele din jur prin prisma ideilor noastre, reieşind din presupunerile şi concepţiile
noastre morale. De cele mai multe ori felul cum înţelegem
procesele din lumea înconjurătoare are o mai mare importanţă decât însăşi realitatea prezentă în spatele acestor
procese. Modul de percepere a realităţii de către mase poate
fi mult mai important decât realitatea înconjurătoare şi în
cele din urmă poate duce la modificarea realităţii. Iar modelarea percepţiilor poate fi obţinută cu ajutorul unor tablouri
şi imagini stridente, prin structuri valorice copleşitoare.
Pornind anume de la aceste considerente, orice regim care
doreşte să ia societatea sub control, caută în primul rând
să-şi subordoneze mijloacele de informare în masă, deoarece acestea dispun de posibilităţi ideale pentru a influenţa
asupra conştiinţei umane şi de a dirija modul de receptare a
lumii înconjurătoare.
Marx şi Engels susţineau că „ideile clasei conducătoare în
orice epocă sunt nişte idei conducătoare”. E şi motivul pentru
care mijloacele de informare în masă au devenit nu numai
instrumente, dar şi participanţi influenţi ai procesului socialpolitic din societate.
Analizând activitatea mijloacelor de informare în masă,
trebuie să ţinem neapărat cont de faptul că situaţia în massmedia constituie o reflecţie în oglindă a situaţiei social-politice din ţară. De regulă, mijloacele de informare în masă
suferă de aceleaşi „boli” ca şi societatea în ansamblu. În societăţile cu un regim politic deschis, putem găsi confirmarea unei mişcări „cu dublu sens” între reprezentanţii presei
şi societate: mass-media informează societatea, iar opinia
publică dă tonul în alegerea temei şi a ideilor dominante. În
R. Moldova, însă, atât pe malul stâng al Nistrului, cât şi pe
malul drept, mijloacele de informare în masă sunt controlate de anumite grupuri de interese, care le utilizează pentru
modelarea unui anumit tip de gândire la scară naţională.
Acest lucru se resimte mai ales în Transnistria, unde controlul asupra mijloacelor de informare în masă constituie prin-

cipalul instrument de supravieţuire a liderilor transnistreni.
După ce au acaparat puterea prin forţă, simt o necesitate
acută de a li se recunoaşte legitimitatea, fapt pentru care au
şi recurs, în primul rând, la manipularea opiniei publice cu
ajutorul mijloacelor de informare în masă. Anume acestea
au devenit practic mecanismul principal menit să creeze şi
să dirijeze legitimitatea regimului de la Tiraspol, şi încă în
contextul sprijinirii ideii de înstrăinare a teritoriului transnistrean de R. Moldova.
R. Moldova, văzută de pe malul stâng al Nistrului
Analizând rolul şi activitatea presei din stânga Nistrului în
redarea evenimentelor de pe malul drept, am putea menţiona mai multe perioade ce se disting prin scopuri şi unghiuri
aplicate. După încheierea fazei fierbinţi a conflictului de pe
Nistru, presa de pe malul stâng deservea un anumit grup
de interese şi demoniza Chişinăul „fascist”. De la o vreme,
această temă nu mai „împuşca”, de aceea a apărut necesitatea de a consolida masele în jurul centrului tiraspolean. Mai
mult decât atât, deoarece conflictul propriu-zis a izbucnit şi
datorită unor provocări, de partea separatiştilor acţionând în
majoritate cazaci sosiţi special în zonă, militarii din Armata
a 14-ea şi muncitori rusolingvi debusolaţi în cadrul complexelor industriale, de facto, conflictul nu întrunea nici o
problemă de interes stringent pentru populaţie. Adică, foarte
curând a devenit evidentă lipsa unei idei cu adevărat mobilizatoare care să învrăjbească populaţia locală faţă de Chişinău
întru susţinerea eforturilor Tiraspolului. Situaţia începuse
să se complice şi prin faptul că oamenii simpli de pe malul
stâng au început să vină pe malul drept după cumpărături,
după locuri de muncă, la rude şi prieteni, ceea ce avea efectul
unui mecanism unificator. Este curios să urmărim rezultatul
unui sondaj de opinie organizat în anul 1994 la Râbniţa de
către ziarul local, sondaj care arăta că 35% din respondenţi
considerau că la Tiraspol există un regim criminal. Mai mult
decât atât, alte variante ale răspunsurilor la aceeaşi întrebare
acumulau un procent mult mai mic de susţinători. Totodată,
în funcţie de scăderea sau creşterea tensiunii între Chişinău
şi Tiraspol, se schimba şi atenţia presei de pe malul stâng
pentru evenimentele de pe malul drept.

M

ijloacele de informare în masă din stânga Nistrului
erau folosite pentru consolidarea cetăţenilor activi
politic în jurul liderilor tiraspoleni, pentru discreditarea
conducerii Moldovei, a nivelului de trai, ideilor şi valorilor
reformatoare promovate pe malul drept. Ele participau direct
la crearea de către Tiraspol a mitului despre poporul transnistrean, ca fiind, chipurile, o entitate ce a preluat în esenţă
specificul poporului sovietic.
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O altă ţintă-cheie impusă de presa de pe malul stâng a fost
răspândirea în rândul populaţiei a variantei tiraspolene a
motivelor izbucnirii conflictului transnistrean, motive care
să justifice pretenţiile Tiraspolului la separarea de Chişinău.
Evoluţia sistemului informaţional
Cu timpul, relieful politicii din stânga Nistrului a trecut prin
mai multe surpări şi denivelări. De gruparea Smirnov s-au
desprins cei nemulţumiţi, care au creat o opoziţie destul
de fragilă. Pe măsură ce au crescut şansele unor câştiguri
financiare pentru oamenii de afaceri, au apărut şi alţi jucători influenţi. În sfârşit, au intrat în scenă actorii externi
din Ucraina şi Rusia, fapt ce a dus la o fragmentare şi mai
pronunţată a echipei Smirnov, încurajând afirmarea unor noi
grupuri locale de influenţă, independente faţă de conducerea
de la Tiraspol.
Apariţia unei noi combinaţii de interese nu putea să nu
influenţeze şi asupra mijloacelor de informare în masă locale.
Cu atât mai mult cu cât, în timp, s-a ajuns la concluzia că
elitele de pe cele două maluri pot avea anumite beneficii în
urma colaborării reciproce. Acest lucru a făcut să mai scadă
din agresivitatea atacurilor presei din stânga Nistrului asupra
Chişinăului. Interesele comune ale populaţiei au determinat
Tiraspolul să recurgă din când în când la crearea unor situaţii
tensionate pentru a îndepărta cele două maluri. Rolul presei
şi în acest caz a fost unul hotărâtor.
Pe parcursul anilor, mass-media din stânga Nistrului s-au
dezvoltat, acumulând experienţă şi profesionalism, ceea ce a
făcut ca influenţa lor să se extindă şi să se micşoreze totodată
cantitatea de materiale despre malul drept, concentrându-se
asupra ştirilor locale şi îmbunătăţindu-şi calitatea materialelor. Actualmente presa transnistreană reprezintă un conglomerat destul de pestriţ. Modul de redare a evenimentelor de
pe malul drept a suferit o schimbare importantă, devenind
ceva mai abilă şi mai delicată în plan propagandistic.

M

otivele izbucnirii conflictului, aşa cum erau ele impuse
de propaganda transnistreană, deja nu mai sună deloc
convingător pentru cetăţenii acestei regiuni, ceea ce a însemnat un impuls în căutarea unor noi idei. În afara tendinţelor
prefigurate deja, care insistau asupra unei imagini negative
a malului drept, pentru a descuraja orice dorinţă de unificare a celor două maluri, acum apar alte metode. În primul
rând, pentru înstrăinarea celor două maluri, se recurge la
crearea unor imagini defavorabile ale perspectivei integrării
în UE spre care tinde R. Moldova. Acest fenomen a făcut ca
mass-media transnistrene să se transforme, de fapt, în centre
informaţionale pe teren ale mijloacelor de informare în masă
din Federaţia Rusă.
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În al doilea rând, pentru a menţine o anumită stare de spirit
exclusiv prorusă în cadrul referendumului din septembrie
trecut, a început să răsune tot mai clar ideea unei apartenenţe
slave a populaţiei din stânga Nistrului, insistându-se asupra
propagandei despre „pământul rusesc” al Transnistriei.

F

olosindu-se de divergenţele tot mai evidente dintre Rusia
şi Occident, mass-media transnistrene au început să
pedaleze pe ideea imposibilităţii apropierii celor două maluri
din cauza, chipurile, incompatibilităţii scopurilor şi direcţiilor strategice de orientare. Presa transnistreană insistă asupra
faptului că Chişinăul vrea să intre în UE şi în NATO, în timp
ce populaţia de pe malul stâng crede că are şanse să prospere
doar în componenţa Federaţiei Ruse. Acesta e un exemplu
concludent de fragmentare a populaţiei după principiul „ai
noştri” şi „ai lor”.
Deşi mijloacele de informare în masă din Transnistria redau
în majoritatea cazurilor faptele în mod veridic, ele contorsionează adesea esenţa evenimentelor, prezentând publicului
nişte interpretări false. Mass-media transnistrene mai păcătuiesc şi prin felul de a selecta informaţia, prezentând de regulă
un singur punct de vedere, care critică Chişinăul şi politica
oficialităţilor de aici, fără să prezinte şi vreo părere alternativă. Pentru edificare, putem enumera cele mai des utilizate
tehnici şi metode de propagandă aflate în arsenalul mijloacelor de informare în masă transnistrene.
Adevărata faţă a presei transnistrene
Astfel, tehnologia rezonanţelor emoţionale este utilizată
pentru a-i crea auditoriului o anumită dispoziţie concomitent
cu transmiterea unui mesaj propagandistic. În acest mod
propagandiştii nu apelează la raţiunea, ci la simţurile omului,
influenţându-l la nivel emoţional. Drept exemplu e şi sintagma „mult pătimitul popor transnistrean” utilizată foarte des
în mass-media transnistrene. Alte expresii, precum „Moldova
româno-fascistă”, de exemplu, au ca scop provocările emoţionale.
Pentru a crea acest gen de rezonanţă emoţională se ţine cont
de anumite clasificări graduale, care accentuează proprietatea specifică a obiectului de care are nevoie propagandistul,
astfel încât ascultătorul să ignore celelalte proprietăţi. Acest
lucru iese în evidenţă atunci când sunt prezentate mitingurile „naţionaliste” de protest împotriva Planului Kozak de
la Chişinău sau după caracteristicile gen „consumatori de
granturi” pentru „acţiunile plătite” de Occident şi de structurile internaţionale ş.a.m.d. Din aceeaşi categorie face parte
şi „politica şantajării” cu Banca Mondială şi Fondul Monetar
Internaţional sau pericolul „acaparării averii statului” de
către corporaţiile occidentale, în cazul în care R. Moldova va
adera la UE.
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Absolvenţii Şcolii de
Studii Avansate în
Jurnalism, promoţia
2006-2007

O

altă metodă de inducere în eroare a publicului este referirea la autoritatea unor surse anonime. Prin utilizarea
acestui truc se recurge la prezentarea de citate din documente, aprecieri ale experţilor, dări de seamă şi alte materiale,
care par a fi foarte credibile. Drept exemplu în acest sens
putem aduce cazul trimiterilor la un raport al unui inexistent
Comitet Internaţional pentru instituţii democratice şi suveranitate statală, asupra căruia ar fi lucrat, chipurile, profesori
cu renume mondial din cadrul unor universităţi americane.
Revista britanică „Economist” a cercetat cazul şi a demonstrat că profesorii de renume mondial care ar fi participat la
alcătuirea acelui raport nici măcar n-au auzit de existenţa
unei asemenea organizaţii şi că nu au participat niciodată la
alcătuirea unui asemenea raport.
În plus, mijloacele de informare în masă transnistrene, cu
sprijinul celor ruseşti, „creează” experţi locali. În acest scop,
într-o anumită perioadă de timp le sunt solicitate interviuri
anumitor oameni cărora li se cere să dea note „de expert”,
acestea fiind răspândite pe larg odată cu numele proaspătapărutului expert. Anume astfel Transnistria s-a pricopsit cu
experţi şi surse „sigure” de informare, printre care Dmitri
Soin, Roman Konoplev, Andrei Ţărnă şi Valerian Tulgară.
Aceeaşi situaţie o regăsim şi în cazul site-ului Moldovatoday. Efortul tuturor acestor „experţi” şi „surse de încredere”
pot fi caracterizate prin următoarea afirmaţie a conducerii
de la Tiraspol: „Un rol deosebit în procesul de recunoaştere
internaţională a RMN, fără îndoială, îi aparţine mijloacelor
de informare în masă”.

O altă metodă propagandistică utilizată pe larg de presa din
Transnistria este efectul aflării la faţa locului. Multe acţiuni
ale organizaţiei de tineret „Prorîv” – o creatură a angajatului
serviciului de securitate tiraspolean Dmitri Soin (precum a
fost smulgerea drapelului de pe clădirea misiunii OSCE din
Tiraspol, scrisul pe faţada ei din timpul nopţii, arderea unei
momâi care îl reprezenta pe Voronin şi a drapelului Moldovei, precum şi blocarea organizaţiei nonguvernamentale
„Okno v mir”) - au fost filmate de operatori participanţi la
aceste acţiuni, făcându-se tot posibilul pentru a demonstra
că a fost vorba de o acţiune de mare amploare. Sunt destul
de edificatoare şi declaraţiile „grupurilor de observatori
internaţionali” participanţi la referendum şi la alegerile
din stânga Nistrului. Expresia „Occidentul ar avea multe
de învăţat de la Transnistria în ce priveşte democraţia”,
formulată, se zice, de un observator european nepărtinitor,
reprezintă un exemplu viu de modelare a opiniei publice.

P

entru a evita o altă interpretare a evenimentelor, autorităţile din stânga Nistrului recurg adesea, în afară de blocada informaţională, la trucul dominării informative. Blocând
informaţia de interes larg pentru populaţie, prezintă mai apoi
propria interpretare a evenimentelor, care, din lipsă de alte
informaţii, alternative, capătă o largă răspândire.
Metoda cea mai eficientă de rescriere a istoriei pentru o perioadă cât mai îndelungată, utilizată de Tiraspol din primele
zile de după încheierea fazei fierbinţi a conflictului, este aplicată cu ajutorul cărţilor, publicaţiilor periodice, articolelor,
povestirilor, versurilor, al radioului şi televiziunii, descriind
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în faţa maselor un tablou artificial al adevărului istoric, mistificând faptele, alcătuind o lume iluzorie, ce urmează să fie
percepută ca fiind reală.

S

unt metode care permit „spălarea creierului” întregii
societăţi prin executarea unui program larg de manipulare, mutilând conştiinţa şi memoria acumulată în urma
experienţelor istorice reale, obţinând rezultatele scontate pe
parcursul a numai două-trei generaţii. În paginile mai multor
cărţi – printre care şi cele scrise de I. Smirnov, O.Gudîma,
A.Volkova – poate fi uşor identificat şi proiectul comun al
Tiraspolului cu agenţia rusă de ştiri REGNUM, al cărei proprietar este Modest Kolerov. Acest proiect a finalizat prin prezentarea produsului finit: „Cartea albă a Transnistriei” (Belaia
kniga Pridnestrovia): imparţial despre război şi genocid” ce a
avut loc la 13 septembrie 2006 la Tiraspol.
Destul de des în mijloacele de informare în masă transnistrene se aplică în practică „metoda unui unghi de vedere”, când
este solicitată părerea unui singur om sau a mai multora, însă
toţi din aceeaşi tabără, creând o singură perspectivă referitoare la un eveniment sau altul. Drept exemplu putem aduce
ştirile, citate de liderul tiraspolean Igor Smirnov, despre
faptul că, chipurile, Chişinăul se face vinovat de întreruperea
negocierilor, în timp ce Tiraspolul dă dovadă de bunăvoinţă
şi este gata oricând pentru dialog. Sau încă un exemplu, faptul că, pentru a comenta situaţia apărută în urma impunerii
noului regim vamal la frontiera Republicii Moldova cu Ucraina, sunt solicitaţi numai funcţionari transnistreni şi ruşi, care
susţin că noul regim vamal constituie o „blocadă economică”,
insistând fals asupra neadevărului că întreprinderile transnistrene nu pot exporta sau că plătesc impozite uriaşe în bugetul
R.Moldova.
Prezentarea semiadevărului este o altă metodă de manipulare
a opiniei publice. Astfel, Tiraspolul explică prăbuşirea politi-
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cii sale economice prin apariţia aşa-zisei „blocadei economice” impuse de Chişinău.
O formă de manipulare a publicului e şi crearea unor asociaţii de idei cu pronunţate conotaţii negative. Astfel, propagandiştii tiraspoleni asociază adeseori Chişinăul cu „România
fascistă”, iar activiştii din organizaţia „Prorîv” pozează în faţa
camerelor de luat vederi cu pancarte pe care poate fi citită
inscripţia „Voronin – hoţ, război, teroare”!
O metodă foarte populară de publicare a informaţiilor în
mass-media transnistrene este „sandvişul otrăvitor”, adică
prezentarea unui fapt pozitiv cu un prolog negativ şi cu un
epilog negativ, care distrage cititorul, îi abate atenţia de la
informaţia cu caracter pozitiv. Un efect diametral opus îl are
metoda „sandvişului cu zahăr”, ea constă în prezentarea unei
informaţii negative ambalate în multă informaţie pozitivă. De
exemplu, „Olvia Press” a publicat recent o ştire despre faptul
că Banca Transnistreană a reuşit, în pofida dificultăţilor din
anul 2006, să menţină cursul valutar şi să oprească inflaţia.
Agenţia transnistreană menţionează că veniturile în buget
s-au micşorat şi că industria a degradat, nivelul ei scăzând
până la cel din anul 2002, însă ştirea se termină cu afirmaţia
că situaţia pe piaţă e stabilă.

Ţ

inând cont de atenţia deosebită acordată de conducerea
transnistreană capacităţii mijloacelor de informare în
masă de a modela conştiinţa populaţiei din această regiune,
faptul că cei de la conducerea Republicii Moldova ignoră
practic total acest fenomen pune pe gânduri. Chişinăul nu
alocă resurse necesare pentru contracararea influenţei propagandistice a mijloacelor de informare în masă din Transnistria, pierzând total lupta pentru cucerirea „inimii şi minţii”
populaţiei din stânga Nistrului. Eforturile pentru aplanarea
conflictului trebuie să fie depuse aici, la Chişinău, nu sub
arcadele palatelor din Kremlin.
Dumitru MÂNZĂRARI
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Publicitatea politică în Republica Moldova
R

epublica Moldova a asimilat publicitatea politică drept un element nou al campaniilor
electorale pe parcursul câtorva ani. În perioada
regimului sovietic, exista doar o singură formaţiune politică.

În lipsa concurenţei politice activitatea partidului de guvernământ
se baza doar pe propagandă şi agitaţie. După consolidarea unui
nou mediu politic, în condiţiile unor noi circumstanţe social-politice şi proclamarea independenţei republicii în 1991, publicitatea
politică a Republica Moldova devine „o armă de tip nou” în lupta
politicienilor pentru putere. Primele spoturi publicitare pe care
candidaţii la putere le-au lansat în cadrul campaniilor preelectorale au fost de 30-40 secunde. Ele abordau programe politice cu ajutorul unor imagini şi texte simple, fără efecte vizuale complicate.
Publicitatea politică în RM a apărut drept rezultat al concurenţei forţelor politice. Acest fenomen a stat la baza edificării
pluralismului politic, legalizat de Constituţia RM, care a fost
votată în iulie 1994. Cu toate acestea, Legea despre publicitate,
adoptată de Parlamentul RM în 1997, nu se referă la publicitatea politică. RM nu dispune de o lege specială în acest sens.
Potrivit Codului Electoral al RM, reglementarea publicităţii
politice în cadrul campaniilor electorale este o prerogativă a
Comisiei Electorale Centrale.
Opinia alegătorilor
În ce măsură astăzi publicitatea politică reuşeşte să impresioneze şi respectiv să atragă atenţia alegătorilor? Impresia generală
a participanţilor la studiul desfăşurat în preajma alegerilor parlamentare din 6 martie 2005 a fost preponderent „negativă”. În
mod verbal şi neverbal, persoanele şi-au exteriorizat emoţiile
în felul următor: „nemulţumire”, „lipsă de încredere”, „repulsie”, „indiferenţă”, „tristeţe”, precum şi „veselie”, „mulţumire”,
„optimism” şi „entuziasm”. Potrivit celor declarate, spoturile
politice lasă impresii negative nu doar pentru că informaţiile
prezentate sunt false şi denaturate, dar şi din cauza conţinutului greu de înţeles, neserios ori excesiv bazat pe critică.

E

valuarea publicităţii politice a arătat că spoturile conţineau
puţine informaţii. De asemenea, spoturile au fost calificate
„nedemne de încredere” aproximativ de două ori mai mult decât
„demne”. 50% dintre spoturile „nedemne de încredere” au fost
apreciate ca „negative”. Conţinutul a 80% de spoturi a fost estimat
drept „neplăcut”. Cu toate că participanţii au opinat că în proporţie de 45% spoturile au fost realizate „iscusit”, în linii generale
aceleaşi spoturi au fost estimate drept „neserioase”, „foarte puţin
eficiente” ori „doar distractive”. Potrivit opiniei participanţilor,
drept „cel mai negativ” a fost calificat spotul I (PCRM), drept „cel

mai pozitiv, distractiv, optimist şi credibil” - spotul II (PPCD),
drept „cel mai impresionant, cu cele mai multe promisiuni”
– spotul III (BMD), „cu un caracter de dezinformate pronunţat
şi realizat simplu” – spotul IV (PPCD), drept „cel mai vesel şi
plăcut” – spotul V (BMD). Participanţii au remarcat că în patru
spoturi din cinci atenţia le-a fost atrasă de muzică: tristă, optimistă, ritmică, energizantă, foarte bine aleasă ori veselă.
Promisiuni, muzică plăcută şi imagini frumoase
Părerea participanţilor la discuţii referitoare la conţinutul pe
ansamblu al celor cinci spoturi s-a developat în felul următor:
„promisiuni”, „muzică plăcută”, „imagini frumoase”. Doza
de informaţii „derutante” a fost considerată egală cu a celor
„veridice”. Discursul tensionat a fost depistat aproximativ de
trei ori mai frecvent decât imaginile tragice şi muzica sinistră.
De asemenea, participanţii la studiu au evidenţiat că spoturile
au prezentat foarte puţine informaţii despre concurenţi. În
particular, ei au estimat că cea mai mare doză de informaţii
„derutante” şi „discurs tensionat” a avut-o spotul I (PCRM).
Acelaşi spot a fost calificat deosebit de celelalte pentru că era
unicul care conţinea muzică şi imagini tragice. Cele mai multe
promisiuni au fost evidenţiate în spoturile III şi V (BMD).
Funcţionarea stereotipurilor a fost resimţită mai ales în spoturile II şi IV (PPCD). Persoanele au opinat că cea mai mare
doză de „muzică plăcută” au avut-o spoturile ΙΙ (PPCD) şi V
(BMD) cu cele mai multe imagini frumoase. Spotul Ι (PCRM)
şi spotul V (BMD), ale formaţiunilor politice care au concurat vehement în campania preelectorală respectivă, au fost
estimate drept lipsite complet de informaţii despre concurent.
Potrivit opiniei participanţilor, cea mai mare doză de informaţii veridice a avut-o spotul V (BMD).
Conţinutul - izvor de emoţii
Examinarea conţinutului fiecărui spot publicitar a arătat că spotul I (PCRM) a fost realizat cu imagini şi sunete care au generat
participanţilor emoţii negative la început şi emoţii optimiste spre
sfârşit. Dacă prima parte a acestui spot a fost realizată cu o doză
evidentă de atitudine negativă, cu critică pronunţată la adresa
guvernelor precedente şi muzică stridentă, partea a doua a fost
realizată în mod optimist, cu muzică energizantă şi patriotică. În
fiecare parte imaginile şi muzica au coincis cu expresii ce au fost
accentuate pe alocuri prin texte în mişcare. Spotul II (PPCD)
a fost realizat într-o formă mai simplă: doar imagini şi sunete
optimiste. În conţinutul lui au fost incluse imagini documentare, referitoare la atmosfera de sărbătoare în cadrul căreia
liderul partidului adresează electoratului urări în ajun de an
nou. În spotul III (BMD) au fost folosite doar imagini şi muzică
optimistă. În prim-plan se evidenţia înfăţişarea şi vocea liderului
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blocului, iar pe planul doi - muzică patriotică şi imagini în derulare referitoare la diverse lucrări de modernizare a Chişinăului.
Spotul IV (PPCD) a fost realizat simplu ca şi spotul ΙΙ (PPCD):
doar cu imagini şi sunete optimiste. Conţinutul lui a inclus planuri documentare din cadrul unei întâlniri a liderului partidului
cu alegătorii. Spotul V (BMD) a fost conceput în mod deosebit
de celelalte şi a avut un caracter pronunţat anticomunist. El a
fost realizat în desen animat pe fundalul unei piese a formaţiei
„Planeta Moldova” şi a avut un distinctiv umor sarcastic.
Caracter puternic emotiv
Evaluarea comentariilor din cadrul studiului pe marginea
celor cinci spoturi publicitare, lansate de cei mai reprezentativi
candidaţi în alegerile din 6 martie 2005, a confirmat caracterul
puternic emotiv al publicităţii politice. Politicienii au încercat
să sensibilizeze alegătorii emoţionându-i la maximum cu avertizări despre un viitor greu, cu foarte multă critică la adresa
adversarilor, cu discursuri ferme referitoare la cine sunt ei ori
cu imagini şi sunete distractive. Toate s-au desfăşurat exact
cum spune proverbul: bate fierul cât e cald. „Bătaia”, însă, a fost
realizată în condiţiile schimbării permanente a „temperaturii”: de la negativ la pozitiv, de la simplu la greu de înţeles, de
la interesant la indiferent şi viceversa. Participanţii la discuţii
s-au arătat deranjaţi de imagini şi sunete, precum şi de multe
informaţii false şi denaturate, care i-au împiedicat să perceapă
obiectiv realitatea. Drept rezultat ei au mărturisit că spoturile
publicitare nu sunt pentru ei surse importante de informare.
Publicitatea politică, în opinia lor, nu depăşeşte nivelul unor
clişee. Se asociază cu ceva neserios, efemer ori fals. Dacă
presupunem că acesta este adevărul, atunci devine clar de ce
alegătorilor, mai ales celor indecişi de care depind tot mai mult
rezultatele finale, le este indiferent dacă un spot publicitar
conţine ori nu informaţii bine structurate.
Spotul I (PCRM) (54’20”)
«Мы были, унижены, ограблены и
забыты. Мы не верили власти, а власть
не верила даже себе. У вас отобрали
все: даже чувство достоинства, даже
уверенность в будущем. Но вы доказали
что в Молдове можно и нужно жить.
Теперь вы знаете, что Молдова станет
европейской страной состоятельных
людей. Только если не повторится то, что
было. Если не вернутся те, что были. Они
не вернутся. С нами Молдова побеждает».
Spotul II (PPCD) (40’77’’)
„PPCD vine să vă ureze un an excepţional.
Iar un an excepţional pentru RM înseamnă
extinderea revoluţiei oranj. Aici, în Moldova
noastră scumpă, care trebuie la 6 martie să

Despre simplu şi complicat
Dacă încercăm să răspundem la întrebarea: „Cum trebuie
să fie realizată publicitatea politică pentru a fi considerată
efectivă?”, atitudinea participanţilor la studiu ar putea să
ne dezamăgească. Cu părere de rău, în opinia lor, publicitatea politică nu este efectivă atunci când conţine suficiente
informaţii utile şi veridice ori când explică clar pentru toţi
propunerile şi posibilităţile politicienilor pentru soluţionarea celor mai arzătoare probleme ale societăţii. Publicitatea
politică este considerată efectivă doar dacă conţine o doză
semnificativă de distracţii. Această opinie poate fi subiectivă,
dar nu întâmplătoare, pentru că dezvăluie un adevăr trist. În
epoca „spectacolului”, în care predomină imaginile, încercăm
să respectăm „regula minciunii”. Ne minţim mai întâi de
toate pe noi înşine. Pentru ceea ce nu înţelegem - nu căutăm
explicaţii, aplicăm calificativul „complicat” ori ne liniştim că
aşa trebuie să fie.

D

e ce electoratul este în derută? După cum arătă rezultatele
studiului, alegătorii nu acordă prea mare atenţie conţinutului spoturilor publicitare. Aceasta se întâmplă, deoarece candidaţii politici tind să-i sensibilizeze în spoturile lor în modul cel mai
simplu: iritându-le emoţiile. Evident, în acest fel politicienii influenţează cetăţenii să obţină o încredere „oarbă”, fără prea multă
judecată. Înţelegerea şi prelucrarea mesajelor este foarte limitată
mai ales dacă alegătorul nu este familiarizat cu tematica politică.
Politicienii aplică pentru electoratul lor un joc simplu, pentru a-i
diminua puterea de judecată şi de discernământ. Alegătorii, la
rândul lor, tot printr-un joc simplu, motivat de „complicat”, pot
ignora politicienii ori reacţiona neadecvat realităţii în momentul
în care sunt aşteptaţi să-şi facă alegerea.
Rodica SOCOLOV

ne aducă în frunte oameni competenţi şi
curajoşi, oameni care sunt în stare să aducă
ţara noastră în Europa alături de celelalte
naţiuni civilizate. Undeva ascultă-ţi inima”.
Spotul III (BMD) (30’)
„Sunt primarul Chişinăului. Am câştigat alegerile de mai multe ori. În 2003, am învins
într-o luptă directă cu partidul lui Voronin.
Oamenii m-au votat pentru că au văzut că
pot face şi lucruri bune. Ştiu că oamenii
vor să schimbăm viaţa în bine în toată ţara.
Lumea a înţeles că BMD este adevărata opoziţie. Eu cred în dumneavoastră. Pe 6 martie
veţi vota soarele. Noi venim să facem bine”.
Spotul IV (PPCD) (32’75”)
„Vreau să vă asigur, stimaţi prieteni, că

nicio campanie nu ne-a adus atâtea bucurii în urma comunicării cu concetăţenii
noştri. În primul rând, tineretul şi intelectualitatea îşi va face datoria de alegător,
persoane care trebuie să tragă după sine
persoane mai puţin capabile să înţeleagă
în profunzime rostul schimbărilor care au
loc în societate”.
Spotul V (BMD) (30’)
„Avem di tăti, avem catlete şi preanici,
chefir şi slănină, şi icre negre, nuci, seliodcă
şi ouă, mojdei, farş şi cucoşei, piţă, bulion,
cartofe şi piure. Avem de tăti, chefir, pirog
şi usturoi şi aşa mai departe… Mai departe?
Ajunge! E timpul să mai aibă şi lumea.
Blocul Moldova Democrată, venim să
facem bine!”
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„Majoritatea canalelor tv
sunt mai degrabă instrumente
de propagandă politică, decât afaceri”
Interviu acordat revistei „Mass-media” de către
directorul postului de televiziune PRO-TV-Chişinău, Cătălin Giosan
Î.: Cum calificaţi situaţia actuală de pe piaţa audiovizualului
din Moldova?
C.G.: Este o piaţă încă puţin dezvoltată, puternic influenţată de
deciziile politice. Televiziunile produc puţine programe proprii
şi de proastă calitate, există multe programe care se transmit
fără a fi plătite drepturile de autor.
Î.: Dacă ar fi să ne închipuim că audiovizualul din R.
Moldova reprezintă un tort, ce parte din el aţi atribui PROTV şi altor posturi de televiziune?
C.G.: În anul 2006, banii cheltuiţi în Republica Moldova
pe publicitatea tv s-au împărţit între televiziuni după cum
urmează: ORT-Moldova a luat 55%, PRO-TV-Chişinău - 10%,
CTC - 9%, NIT - 7%, TVM - 7%, TV-7 - 6%, iar restul 6 % l-au
împărţit între ele alte televiziuni mai mici.
Î.: Vă mai amintiţi prima perioadă de activitatea a PRO-TV
în Moldova? Care au fost cele mai mari probleme cu care vaţi confruntat atunci?
C.G.: Mărimea pieţei de publicitate. În 1998, când am lansat
PRO-TV-Chişinău, ne-am fi dorit să putem să producem mult
mai multe programe locale. Dezvoltarea pieţei în următorii ani
ne-a obligat însă să ne limitam doar la ştiri. În ultimii doi ani,
piaţa a crescut suficient ca să ne permitem să producem mai
mult şi să achiziţionăm programe special pentru telespectatorii
din Republica Moldova.
Î.: Ştim că, la prima etapă, PRO-TV-Chişinău „importa”
vedete de televiziune din România, cum ar fi, spre exemplu,
Corina Dănilă. Pe moment, putem spune că în R. Moldova
sunt suficiente vedete de televiziune care ar putea fi
comparate cu cele din România, dar şi din alte ţări?
C.G.: Piaţa muncii în televiziune în R. Moldova este la aceeaşi
etapă de dezvoltare ca şi piaţa de televiziune, adică la început.
Televiziunea ca job este atractivă în măsura în care este o afacere de succes unde se câştigă bine. Vedetele apar pe măsură ce
apar programe locale noi, pe măsură ce televiziunile investesc
în programe şi în oameni. În R. Moldova sunt doar câţiva
oameni pe care-i poţi numi vedete de televiziune.
Î.: De cât timp şi ce resurse sunt necesare pentru crearea unei
vedete de televiziune în Moldova? De obicei, acest gen de

investiţii se
răscumpără?
C.G.: Meseria
aceasta se
învaţă greu şi
nu mă refer
aici numai la
prezentatori
sau reporteri,
cei pe care publicul îi vede
la televizor. În
spatele fiecărei
vedete stau zeci de oameni - producători, editori, cameramani,
sunetişti, regizori graficieni, scenografi, stilişti, echipe de
vânzări, marketing şi manageri, care, de fapt, cu toţii împreună
fac ca lucrurile să se întâmple şi emisiunile să aibă loc. Fiecare
din joburile de mai sus sunt extrem de specifice – e nevoie de
o mulţime de timp ca cineva să înveţe să facă acest lucru, iar
oamenii care pleacă sunt extrem de greu de înlocuit. Pentru televiziuni singura soluţie este să-şi dezvolte singure personalul.
Î.: A ajuns deja audiovizualul din R. Moldova la un anumit
nivel de maturitate profesională sau mai are de crescut?
C.G.: Nu se poate vorbi despre niciun fel de maturitate. Atât
timp cât mai ai televiziuni cu pretenţii de canale naţionale, care
închiriază DVD-uri cu ultimele filme de la prăvălia de la colţ
şi le dau pe post fără să aibă cel mai elementar respect faţă de
drepturile de autor şi Legea drepturilor de autor, atât timp cât
autorităţile, care trebuie să vegheze la respectarea Legii, închid
ochii, atât timp cât jurnale întregi de ştiri sunt plătite, atât timp
cât există reporteri care umblă din negustor în negustor şi cer
bani pentru realizarea unor ştiri, atât timp cât reţele de televiziune retransmit de ani de zile programele lor fără să-şi pună
problema să producă ceva local, ai doar un bazar, o „Calea
Basarabiei” a televiziunilor şi atât.
Î.: Cât de aprigă este concurenţa pe piaţa autohtonă a
audiovizualului?
C.G.: Concurenţa pe piaţa tv în Moldova nu este loială şi aceasta
este de fapt problema. Concurenţa, în sine, este bună, generează
calitate, progres, piaţă şi este important să existe. În R. Moldova,
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în schimb, există reţele de televiziune care nu plătesc drepturi de
autor, difuzează produse piratate şi au astfel un avantaj competitiv asupra celorlalte care plătesc sute de dolari drepturi de
autor pentru fiecare oră de program; există reţele de televiziune
particulare care au beneficiat de sprijinul statului şi au avut
astfel un avantaj competitiv în faţa celorlalte; există televiziuni
care, deşi au licenţa de emisie terestră, nu produc niciun minut
de program local şi au astfel un avantaj de cost asupra acelor
televiziuni care cheltuiesc sute de mii de dolari anual pentru a
produce programe locale; există instituţii ale statului care se fac
că nu observă aceste lucruri. Acesta este tabloul unui coşmar
competitiv pe care trebuie să-l înfrunte o televiziune ce activează
legal în Republica Moldova.
Î.: Ce puteţi spune despre piaţa publicităţii din Moldova? Este
suficient de dezvoltată pentru a asigura condiţii normale de
activitate posturilor de televiziune?
C.G.: Piaţa de publicitate tv este extrem de mică. Vestea bună
este că ritmul de creştere este mare şi este posibil ca în trei
ani să avem o piaţă de peste 20 milioane de dolari. Important
este ca, în paralel cu creşterea pieţei, să existe şi o creştere a
nivelului de control asupra activităţii televiziunilor astfel încât
problemele pe care le-am amintit mai sus - nerespectarea Legii
drepturilor de autor, nerespectarea Codului Audiovizualului,
implicarea statului cu resurse în activitatea unor televiziuni
private - să dispară.
Î.: Ce credeţi despre aşa-numitele agenţii de măsurări care-şi
propun periodic serviciile posturilor de televiziune din R.
Moldova? Sunt necesare astfel de măsurări şi care este efectul
lor practic?
C.G.: În acest moment, există pe piaţă mai multe seturi de
date care arată lucruri diferite şi care creează confuzie. Este
esenţial ca pe o piaţă să existe un singur măsurător de audienţă
ale cărui date să fie recunoscute de toţi utilizatorii şi la care să
se raporteze toţi utilizatorii: televiziuni, agenţii de publicitate,
clienţi.
PRO-TV a iniţiat un proces de consultări cu întreaga piaţă
în vederea realizării unui audit al sistemului peoplemetric de
măsurare a audienţei. Sperăm că, deşi acest proces este costisitor şi de lungă durată, până spre sfârşitul anului să avem un
raport autorizat despre acest sistem, după care piaţa să decidă
care sunt paşii următori în atingerea obiectivului enunţat - de a
avea un unic măsurător recunoscut.
Î.: Cine dictează regulile de joc pe piaţa audiovizualului din
Moldova – politicul sau profesionalismul?
C.G.: Majoritatea canalelor de televiziune sunt mai degrabă
instrumente de propagandă politică decât afaceri.
Î.: Ce puteţi spune despre reforma audiovizualului din vara
anului trecut? Aţi resimţit cumva la modul practic aceste
schimbări?

iunie 2007
C.G.: A apărut un Cod al audiovizualului, care, deşi perfectibil, este foarte bun. A apărut un nou Consiliu Coordonator al
Audiovizualului. Noi ne dorim ca acest Consiliu Coordonator
al Audiovizualului să fie puternic, activ, dar balansat şi imparţial, şi să implementeze cu stricteţe noul Cod. Dar, în acelaşi
timp, Consiliul trebuie să aibă puterea de a rezista comenzilor
şi presiunilor politice la care este supus pentru a favoriza sau a
defavoriza o televiziune sau alta. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, Consiliul Coordonator al Audiovizualului îşi va pierde
credibilitatea şi autoritatea morală de care are nevoie pentru a
reforma audiovizualul din R. Moldova.
Î.: Ce ar însemna pentru Dvs. liberalizarea pieţei
audiovizualului şi, în general, credeţi că este necesară o
asemenea liberalizare?
C.G.: În Moldova, oricine este liber să înfiinţeze o televiziune,
să producă programe pe care să le distribuie prin reţelele de
cablu sau să depună o cerere pentru a obţine licenţe de distribuţie terestră. Activitatea de televiziune este, în acelaşi timp,
reglementata atât tehnic, cât şi ca fond, aşa cum este normal,
pentru că este o activitate cu impact social puternic şi foloseşte,
în cazul emisiei prin eter, resurse care aparţin statului şi care
sunt limitate - frecvenţele radio.
Din punct de vedere legal, lucrurile sunt clare şi nu e nimic
de liberalizat. De aici este doar treaba instituţiilor statului să
monitorizeze activitatea televiziunilor, să aplice legea acolo
unde este cazul cu măsură şi bună credinţă, să aplice criteriile
stipulate de lege în procesul de eliberare a noilor licenţe şi de
prelungire a licenţelor existente.
Î.: Cum vedeţi evoluţia situaţiei pe piaţa autohtonă a audiovizualului în următorii zece ani?
C.G.: Cred că în zece ani piaţa va depăşi 100 de milioane de
dolari, suficient pentru a permite existenţa a 4-5 televiziuni generaliste mari şi a zeci de televiziuni de nişă. Gradul de cablare
a gospodăriilor din Moldova va depăşi 90% inclusiv în mediul
rural, astfel că licenţele terestre vor avea o mică relevanţă,
distribuţia programelor se va face preponderent prin cablu.
Costul transportului de programe prin satelit şi cablu va fi atât
de mic, încât oricine îşi va permite să-şi pună programele la
dispoziţie tuturor utilizatorilor, atât în ţară, cât şi oriunde în
lume. Datorită vitezei de evoluţie a tehnologiei, Internetul va
deveni un mijloc major de distribuţie şi consum de programe.
Câştigătoare în această cursă vor fi canalele care vor fi capabile
să creeze conţinut local de bună calitate. În acelaşi timp, publicul tv va consuma mult conţinut produs în ţările din jur, în
special în Rusia şi România. Aceste pieţe care vor fi întotdeauna mai sofisticate decât Moldova, datorită dimensiunilor. Deci,
vor produce şi programe de calitate mai înaltă.
Pentru conformitate:
Igor Volniţchi

Mass-media în Republica Moldova

34

Anexă

iunie 2007

Centrul Independent de Jurnalism:

Libertatea de exprimare
şi informare în Republica Moldova
RAPORT ANUAL 2006
Evoluţii legislative

Evoluţii în sectorul audiovizualului

Anul 2006 a fost marcat de procesul de adoptare a Codului
audiovizualului. Deşi eforturile depuse pentru a elabora o lege
bună au fost fără precedent atât din partea organizaţiilor internaţionale (Consiliul Europei, OSCE, Articolul 19 au prezentat
expertize), cât şi din partea organizaţiilor neguvernamentale de
media din R. Moldova, guvernarea a reuşit să adopte o lege prin
care să-şi promoveze interesele. Puterea a izbutit din nou să aleagă
un Consiliu Coordonator al Audiovizualului (CCA) care să-i
convină, să menţină controlul asupra „Teleradio-Moldova” şi chiar
să-şi supună încă două instituţii ale audiovizualului, care aveau
anterior o politică editorială independentă: Radio „Antena C” şi
„Euro TV Chişinău”. Atât proiectul Codului, cât şi actul adoptat au
făcut obiectul unor critici vehemente din partea organizaţiilor de
media şi a partidelor politice, în perioada martie-august 2006 fiind
lansate numeroase declaraţii privind acest subiect. De asemenea,
societatea civilă a organizat o serie de dezbateri şi „mese rotunde”
cu scopul de a îmbunătăţi proiectul de lege şi a convinge autorii de
necesitatea adoptării celor mai înalte standarde în domeniu.

Evenimente prealabile adoptării Codului audiovizualului

Anumite modificări, deşi mai puţin semnificative ca impact, a suferit şi articolul 16 din Codul civil, care prevede responsabilitatea
pentru defăimare. În articol au fost enumerate o serie de criterii
care ar ajuta judecătorul să se decidă asupra despăgubirii „rezonabile” a persoanelor defăimate. Totuşi, modificările nu au inclus şi
un plafon pentru compensarea prejudiciului moral, lucru pentru
care optează multe mijloace de informare în masă.

A

tât Parlamentul, cât şi Guvernul au adoptat în vara anului
2006 hotărâri care prevăd instituirea unor sporuri de 10-20%
la salariile unor funcţionari care au acces permanent la secretul de
stat. Hotărârea Guvernului şi cea a Parlamentului au fost adoptate
cu efect retroactiv, intrând în vigoare la 1 decembrie 2005. Experţi
în domeniul accesului la informaţie şi-au expus public opinia că
aceste hotărâri vor stimula secretomania în instituţiile de stat: „Pe
lângă secretele de stat, care trebuie protejate, informaţiile de interes
public vor fi dosite. Mulţi funcţionari nu vor distinge un secret de
stat de o informaţie de interes public”. Pe de altă parte, funcţionari
ai Serviciului de Informaţii şi Securitate au argumentat necesitatea
instituirii acestor sporuri prin executarea unei prevederi a Legii
cu privire la secretul de stat din 1994, precum şi a numeroaselor
restricţii a diferitelor drepturi şi libertăţi, pe care le suportă deţinătorii secretelor de stat.

Starea de lucruri în domeniul audiovizualului a fost criticată
aproape încontinuu pe parcursul mai multor ani.
În martie, postul de radio „Vocea Basarabiei” a difuzat un apel în
care solicita sprijin financiar de la ascultători, instituţii bancare,
agenţi economici, fundaţii din R. Moldova şi de peste hotare. Instituţia a motivat lipsa finanţelor şi prin subminarea activităţii sale
de către structurile statului. Astfel, după cum afirmă administraţia
(„VB”), postul a fost împiedicat să-şi dezvolte o reţea de radio cu
acoperire naţională, fiindu-i respinse prin decizii arbitrare peste 70
de cereri de acordare a frecvenţelor.
Adoptarea Codului audiovizualului
La 27 iulie, proiectul Codului audiovizualului a fost adoptat în
lectură finală. Formal, proiectul a suportat multiple îmbunătăţiri,
însă, ca esenţă, acestea au fost nesemnificative. În octombrie,
Parlamentul a votat cei nouă membri ai Consiliului Coordonator
al Audiovizualului. Şi de această dată procesul de selectare a fost
criticat dur de societatea civilă, inclusiv de majoritatea partidelor
politice. La sfârşitul lunii decembrie, când Parlamentul a votat
componenţa Consiliului de Observatori ai Companiei Publice „Teleradio-Moldova”, opinia publică era deja pregătită şi se resemnase
cu ideea că şi acest Consiliu va fi format în majoritate din oameni
ai guvernării, şi nu din personalităţi notorii, reali promotori ai
interesului public.
După adoptarea Codului audiovizualului, cea mai dramatică evoluţie au suferit-o posturile publice municipale de radio şi televiziune: „Antena C” şi „Euro TV Chişinău”. În baza unei recomandări
a CCA, la 30 noiembrie 2006, Consiliul Municipal Chişinău ia
decizia de a reorganiza prin înstrăinare radiodifuzorii publici
municipali. La 14 decembrie, se adoptă decizia de a organiza un
concurs investiţional pentru vânzarea acestor radiodifuzori. În
aceeaşi zi, sunt destituiţi din funcţie directorii acestor posturi, fiind
numiţi alţii. Pe 15 decembrie, conducerea „Antenei C” este înlocuită abuziv (în forţă) de către reprezentanţii autorităţilor publice
locale şi ai forţelor de ordine. Pe 16 decembrie emisia „Antenei C”
este sistată, Întreprinderea de Stat „Radiocomunicaţii” motivând
sistarea prin defecţiuni tehnice. Angajaţilor nu li s-a permis să
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efectueze o expertiză independentă. După ce „defecţiunea” a fost
„înlăturată”, emisia nu a fost restabilită invocându-se „lipsa unui
contract cu Întreprinderea de Stat „Radiocomunicaţii””. Emisia a
fost reluată doar după 38 de zile, după ce CCA a avertizat postul
că-i va retrage licenţa de emisie pentru nerespectarea Codului
audiovizualului. În seara zilei de 16 decembrie, sub motivul că
a fost plasată o bombă, sediul „Antenei C” a fost închis, fiind
evacuaţi toţi jurnaliştii. Însă persoanele care au venit să verifice
semnalul de alarmă erau fără echipament special, nu au fost alertaţi pompierii şi salvarea, iar locatarii caselor din apropiere nu au
fost evacuaţi. Înscenarea era evidentă. În perioada ce a urmat după
schimbarea directorilor, angajaţii „Euro TV Chişinău” au semnalat
despre multiple cazuri de cenzură. La începutul anului 2007, criza
s-a agravat. Posturile publice municipale au fost cumpărate de
persoane necunoscute, cu resurse de origine dubioasă. La „Antena
C” s-au operat concedieri masive. Consiliul Municipiului Chişinău
a comis o serie de încălcări juridice şi 38 de angajaţi ai celor două
posturi l-au acţionat în judecată, solicitând anularea deciziilor din
30 noiembrie şi 14 decembrie, precum şi repararea prejudiciului
moral. De asemenea, şi foştii directori ai posturilor „Antena C”
(Vasile State) şi „Euro TV Chişinău” (Arcadie Gherasim) au acţionat Consiliul Municipiului Chişinău în justiţie pentru demitere
ilegală. Organizaţiile de media şi partidele politice au condamnat
public procesul de lichidare a posturilor municipale. Au existat şi
reacţii din partea organizaţiilor internaţionale. În concluziile unui
proiect de monitorizare a implementării Codului audiovizualului,
coordonat de APEL („Studiu de caz: Antena C, Euro TV”, prezentat opiniei publice la 7 februarie 2007), se menţionează: „Maniera
în care a fost înfăptuită reorganizarea posturilor audiovizuale municipale „Antena C” şi „Euro-TV Chişinău” a prejudiciat drepturile publicului la informare. În procesul de reorganizare nu s-a ţinut
cont de interesul public, nu a fost consultată opinia comunităţii
municipale, au fost ignorate drepturile colectivelor de muncă de
la cele două posturi audiovizuale apreciate de publicul ascultător
şi telespectator. Cazul „Antena C” şi „Euro-TV”, intrat în atenţia
opiniei publice naţionale şi internaţionale, în niciun fel nu poate
servi scopului dezvoltării domeniului, scop declarat în Codul
audiovizualului (art.1 (1), şi compromite perspectiva europeană a
Republicii Moldova”.

Presiuni asupra „PRO TV Chişinău”

Compania Publică „Teleradio-Moldova”

Presiuni asupra jurnaliştilor.
Obstacole în exercitarea normală a profesiei

În perioada Zilelor Libertăţii Presei (şi anume la 3 mai 2006), 12
ambasade şi instituţii străine acreditate la Chişinău au difuzat
o declaraţie comună, în care şi-au exprimat îngrijorarea pentru
situaţia mass-media din Republica Moldova. Semnatarii declaraţiei şi-au exprimat regretul că, în pofida afirmaţiilor repetate ale
autorităţilor Moldovei privind angajamentul de a respecta valorile
ce caracterizează o presă liberă, independentă şi pluralistă, nu s-a
observat un progres suficient în reformarea presei pe parcursul
ultimului an. Cele 12 ambasade şi instituţii străine acreditate la
Chişinău s-au arătat îngrijorate în special pentru lipsa unui progres în transformarea Companiei „Teleradio-Moldova” în instituţie
publică, pentru împiedicarea accesului la informaţie şi susţinerea
de către stat a unor organe de presă.

Luna septembrie a fost marcată de presiunile exercitate asupra
postului de televiziune „PRO TV Chişinău”. La 7 septembrie 2006,
directorul de vânzări al postului, Ghenadie Braghiş, a fost reţinut
sub acuzaţia de luare de mită. În cursul zilei de 8 septembrie
2006, avocatului Vladimir Roşca, deşi a depus patru cereri, nu i
s-a permis să se întâlnească cu clientul său. „PRO TV” a declarat
că acţiunile Ministerului Afacerilor Interne reprezintă presiuni
asupra politicii editoriale a companiei: „În cadrul campaniei „Acces la informaţie”, „PRO TV Chişinău” a difuzat o ştire
referitoare la diploma de studii a ministrului Gheorghe Papuc,
maşinile din dotarea instituţiei şi abuzurile comise de poliţişti,
ştire care – spun surse din minister – l-ar fi deranjat pe ministru.
(În presa din Republica Moldova au apărut articole care semnalau faptul că diploma de studii a ministrului Gheorghe Papuc ar
putea fi falsă. În baza Legii privind accesul la informaţie, „PRO
TV Chişinău” a solicitat o copie a diplomei de studii a ministrului, pe care însă nu a obţinut-o). Potrivit aceloraşi surse, prin
această arestare conducerea ministerului intenţionează să distrugă
credibilitatea „PRO TV Chişinău” atât în faţa telespectatorilor, cât
şi în faţa partenerilor comerciali”. La 9 septembrie, redacţia „PRO
TV Chişinău” a fost percheziţionată de către un grup de poliţişti.
„PRO TV Chişinău” a făcut public faptul că, deoarece ofiţerul din
paza companiei a rugat grupul de poliţişti să aştepte avocatul, ca să
asiste la percheziţie, acesta a fost dus la Comisariatul de poliţie Buiucani, fiind învinuit de nesupunere. Poliţiştii, care aveau mandat,
au percheziţionat redacţia „PRO TV Chişinău” timp de câteva ore.
În aceeaşi zi, angajaţi ai Ministerului de Interne au percheziţionat
casa lui Ghenadie Braghiş. Aceste evenimente au fost urmate de o
serie de „declaraţii de condamnare”, atât din partea organizaţiilor
de media, cât şi a multor partide politice. Semnatarii solicitau
autorităţilor să respecte legislaţia în vigoare şi să înceteze hărţuirea
şi intimidarea postului de televiziune „PRO TV Chişinău” şi a angajaţilor acestuia. După cinci zile de arest, directorul de vânzări al
„PRO TV Chişinău” a fost eliberat din arest, urmând să fie cercetat
în stare de libertate.
Situaţia presei scrise şi a jurnalismului de investigaţie

Procedura de acreditare a cauzat destul de frecvent probleme jurnaliştilor. Acreditarea jurnaliştilor este reglementată de Legea presei din 1994. Majoritatea prevederilor, însă, se referă la acreditarea
jurnaliştilor străini în Republica Moldova (art. 21, 22, 23 şi 25). În
ceea ce priveşte jurnaliştii moldoveni, există o singură prevedere:
art. 21 alin.(2): „Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă pot
acredita în modul stabilit jurnalişti pe lângă autorităţile publice,
precum şi la manifestările artistice şi sportive.” Această prevedere
ambiguă („... în modul stabilit ...”) a constituit drept temei pentru
apariţia unor regulamente interne, în baza cărora instituţiile îşi
elaborează propriile norme de acreditare a jurnaliştilor. Unele
dintre aceste regulamente nici nu sunt făcute publice. Până la acest
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moment, principala formă de abuz a autorităţilor publice în acest
domeniu este neacreditarea jurnaliştilor.
În ianuarie 2006, Adunarea Populară a autonomiei găgăuze a refuzat acreditarea ziarului „Edinaia Gagauzia”, ziar editat de mişcarea
social-politică cu acelaşi nume din UTA Gagauz Yeri, motivând că
ziarul de opoziţie denaturează faptele. Redactorul-şef al publicaţiei
a afirmat însă că acesta este un motiv inventat, ziarul nu a avut
niciodată acces la şedinţele Adunării Populare. Deşi la 20 februarie ziarul a acţionat în instanţă Adunarea Populară a autonomiei
găgăuze pentru refuzul de a fi acreditat, ulterior ziarul şi-a retras
cererea de chemare în judecată, pe care a depus-o la Curtea de
Apel Comrat. „Surse din cadrul redacţiei „Edinaia Gagauzia” au
comunicat sub acoperirea anonimatului că redacţia şi-a retras
cererea, deşi dreptatea era de partea jurnaliştilor. Sursele citate au
precizat că redacţia a fost supusă presiunilor, fapt ce i-a determinat
pe jurnalişti să-şi retragă cererea din instanţă. Sursele citate nu
au precizat însă cine a exercitat presiuni asupra jurnaliştilor”. În
luna iunie, „Edinaia Gagauzia” a difuzat un apel, în care sesizează
opinia publică asupra tentativelor autorităţilor locale de a împiedica campania de abonare la această publicaţie. Potrivit apelului,
başkanul Gheorghi Tabunşcik ar fi dat indicaţii oficiilor poştale
din autonomia găgăuză să refuze perfectarea abonamentelor la
ziarul de opoziţie „Edinaia Gagauzia”, cu scopul de a submina activitatea ziarului (după Agenţia Monitor Media: 03.01.06, 08.02.06,
22.02.06, 21.03.06, 27.06.06).
Începând cu data adoptării (februarie 2003), Legea cu privire la contracararea activităţii extremiste a fost criticată intens de societatea
civilă, fiind considerată un instrument periculos pentru democraţie.
Deşi nu s-au aplicat sancţiuni în baza ei până la acest moment, ea
a fost utilizată de mai multe ori în calitate de „sperietoare”. La începutul anului 2006, Asociaţia „Hyde Park” din Chişinău, organizaţie
ce promovează libertatea de exprimare şi dreptul la informare
echidistantă, a fost acuzată de Ministerul Justiţiei al R. Moldova de
propagarea extremismului prin informaţii publicate în buletinul
„Curaj.net”. Într-o scrisoare adresată Asociaţiei „Hyde Park”, Ministerul Justiţiei, sub semnătura ministrului Victoria Iftodi, arată că în
nr. 3 al buletinului „Curaj.net” (din 03 noiembrie 2005) sunt plasate
informaţii „ce propagă inferioritatea cetăţenilor după criteriul naţionalităţii, fapt ce constituie o încălcare gravă a prevederilor art. l al
Legii cu privire la contracararea activităţii extremiste. Prin scrisoarea citată, Ministerul Justiţiei face un avertisment Asociaţiei „Hyde
Park” şi solicită înregistrarea publicaţiei, „deoarece ziarul asociaţiei
este editat în scopul comercializării”. Preşedintele „Hyde Park”,
Oleg Brega, a declarat că avertizarea reprezintă o presiune asupra
asociaţiei şi că acuzele aduse de către ministru sunt nefondate. Ministerul Justiţiei nu a indicat care anume texte din buletin instigă la
ură interetnică. Asociaţia „Hyde Park” a difuzat o declaraţie, în care
a menţionat că reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Serviciului de
Informaţii şi Securitate, Procuraturii şi Poliţiei au avertizat verbal
sau în scris membrii organizaţiei pe marginea unor articole apărute
în ziarul „Curaj”, ceea ce, în opinia organizaţiei, reprezintă acţiuni de
intimidare şi hărţuire (după Agenţia Monitor Media, 13 februarie
2006, 15 februarie 2006).
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La 17 martie, în Chişinău a avut loc un caz grav de agresare a
jurnalistului sportiv Ion Robu, care a fost bătut de două persoane
necunoscute până a căzut fără cunoştinţă. Atacatorii nu au sustras
nimic de la ziarist, deşi acesta avea bani şi telefon mobil. Jurnalistul consideră că acest atac e legat direct de activitatea sa profesională şi nu exclude că a fost agresat în contextul unui scandal
în jurul Asociaţiei Presei Sportive din Moldova, dar şi din cauza
cărţii „Maratonul de la Atena”, care a fost editată după Jocurile
Olimpice din Grecia şi în care a semnalat nereguli la Comitetul
Naţional Olimpic al R. Moldova. Organizaţiile de media au lansat
o declaraţie, în care şi-au exprimat îngrijorarea în legătură cu acest
caz, remarcând că „atentatele la integritatea fizică constituie cea
mai gravă modalitate de a submina libertatea presei.”
Cazul jurnalistului sportiv Ion Robu este cel mai grav înregistrat
pe parcursul anului 2006 la Chişinău. Totuşi, jurnaliştii moldoveni
se confruntă cu atitudini ostile şi agresiuni verbale destul de des.
La 24 martie 2006, Anastasia Nani, reporter al „Ziarului de Gardă”,
a fost agresată verbal de poliţişti, fiind împiedicată să-şi exercite
normal profesia, în condiţiile în care se documenta pentru un
articol la biserica din Floreşti, unde avuseseră loc ciocniri violente,
condiţionate de un conflict dintre credincioşii Mitropoliei Basarabiei şi reprezentanţii Mitropoliei Moldovei. Anastasia Nani a fost
împiedicată să-şi exercite profesia şi pe 26 octombrie, când a fost
forţată de către funcţionari guvernamentali să distrugă imagini din
aparatul de fotografiat. Jurnalista a ieşit din Casa Guvernului, după
ce asistase la şedinţa Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului. Un grup de muncitori efectua lucrări de amenajare în preajma
Executivului şi ziarista, având aparatul de fotografiat la îndemână,
a luat o imagine a muncitorilor pe fundalul Casei Guvernului.
Imediat, câteva persoane s-au apropiat de ea şi, refuzând să se legitimeze, au insistat să şteargă imaginile, deşi a fotografiat un spaţiu
public şi nu exista vreun anunţ privind interdicţia de a fotografia.

L

a 13 iulie, şapte organizaţii din domeniul mass-media şi-au
exprimat îngrijorarea în legătură cu atacurile asupra libertăţii presei, în special, încercările reprezentanţilor partidului de
guvernământ de a-şi impune dominaţia ideologică prin puterea
administrativă, ameninţând cu sancţiuni publicaţiile şi posturile audiovizuale care prezintă alte puncte de vedere asupra unor
evenimente. La sfârşitul lunii iunie, reprezentanţi ai Consiliului
Municipiului Chişinău, dominat de PCRM, au făcut declaraţii
agresive la adresa posturilor municipale „Antena C” şi „Euro TV
Chişinău”, publicaţia „Timpul de dimineaţă”, pentru faptul că au
reflectat nişte evenimente de acum 65 de ani altfel decât ar fi fost
corect din punctul de vedere al comuniştilor. Semnatarii declaraţiei atenţionează opinia publică şi asupra încercărilor de subminare economică a ziarelor „Moldavskie vedomosti” şi „Jurnal de
Chişinău”. Ziarul „Moldavskie vedomosti” riscă să-şi piardă sediul
privatizat acum şase ani, după ce Curtea de Apel a cerut recent
anularea privatizării sediului. „Jurnal de Chişinău” a fost acuzat
de neplata TVA în sumă totală de peste jumătate de milion de
lei, achitarea căreia ar duce la falimentarea ziarului. În declaraţie
organizaţiile semnatare solicită autorităţilor R. Moldova să aducă
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dovezi clare privind garantarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor inalienabile ale presei de a informa şi ale cetăţenilor - de a fi
informaţi şi de a-şi expune liber opiniile prin intermediul presei.

L

a 1 august 2006, poliţia din Bălţi a împiedicat fotoreporterii şi
operatorii de televiziune să filmeze monumentul lui Ştefan cel
Mare şi Sfânt din centrul localităţii, care fusese profanat de către
persoane necunoscute cu o zi înainte. Postamentul a fost murdărit
cu vopsea şi s-a aplicat inscripţia în limba rusă „Ya protiv Vorona”.
Reprezentanţii organelor de drept au manifestat agresivitate faţă de
operatorul TVB, care a încercat să filmeze în pofida interdicţiilor
poliţiei. De asemenea, nici fotoreporterilor de la Agenţia DECApress şi ziarul „SP” nu li s-a permis să fotografieze.
În octombrie 2006, „Ziarul de Gardă”, săptămânal de investigaţie
editat la Chişinău, a lansat o declaraţie de presă, prin care atenţionează opinia publică asupra presiunilor la care sunt supuşi unii
jurnalişti. Potrivit declaraţiei de presă a „Ziarului de Gardă”, presiunile asupra reporterilor s-au intensificat după publicarea unor
dezvăluiri ce ţin de corupţia în sistemul de drept din R. Moldova.
Persoane cu funcţii importante în stat le propun ziariştilor sume
de bani în schimbul acceptării de către aceştia a unor compromisuri imorale. Este de presupus că, în acest mod, se încearcă
acumularea de probe compromiţătoare asupra unor ziarişti şi
manipularea ulterioară a acestora – truc utilizat în ultimul timp şi
faţă de alte media, în scopul „documentării” unor dosare, se arată
în declaraţia citată.
În noaptea de 10 spre 11 octombrie, din redacţia ziarului „Jurnal de Chişinău” au fost furate mai multe lucruri, printre care şi
calculatorul jurnalistei Raisa Lozinschi, autor al unor materiale cu
conotaţii politice.
În legătură cu aceste evenimente, Asociaţia Presei Independente
(API) şi Centrul Independent de Jurnalism (CIJ) au făcut o declaraţie, prin care solicită Comisiei parlamentare pentru securitatea
naţională, apărare şi ordinea publică şi Comisiei parlamentare
pentru drepturile omului să se autosesizeze şi să cerceteze faptele
expuse în apelul „Ziarului de Gardă”. API şi CIJ atenţionează
asupra „coincidenţei” stranii, prin care, în aceeaşi perioadă când se
făceau presiuni asupra colaboratorilor „Ziarului de Gardă”, a fost
comis şi un furt în sediul „Jurnalului de Chişinău”, pe care angajaţii redacţiei îl califică drept încercare de intimidare a reporterilor.
Cele două organizaţii media cer autorităţilor să întreprindă măsuri
operative şi eficiente, care ar pune capăt atacurilor asupra presei
independente din partea unor elemente criminale şi a funcţionarilor corupţi.
Publicaţia „Observatorul de Nord. Ediţie de Floreşti” a devenit
obiectul unei cercetări de legalitate, după ce preşedintele raionului Floreşti a solicitat acest lucru procuraturii locale. Rezultatele controlului au arătat că activitatea publicaţiei în teritoriu
este legală. Managerul publicaţiei a declarat că solicitarea preşedintelui raionului Floreşti poate fi explicată prin faptul că scapă
de sub control un ziar pe care nu şi-l poate subordona, aşa cum
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ar prefera să se întâmple (după Agenţia Monitor Media, 13
aprilie 2006).
Ziarul „Jurnal de Chişinău” a semnalat probleme grave după
un control al autorităţilor fiscale, prin care s-a stabilit că ziarul
nu a plătit TVA în sumă de 350675 lei pentru anii 2004 şi 2005.
Prin decizie organele fiscale au obligat ziarul să plătească această
sumă, plus penalităţi, majorări de întârziere şi amenzi, în total
630156 lei (adică circa 37 mii Euro). Ziarul a contestat această
decizie, litigiul juridic fiind în derulare. „Jurnal de Chişinău”
consideră sancţiunea organelor fiscale drept o încercare a puterii
de a distruge ziarul.
În octombrie 2006, Centrul de Investigaţii Jurnalistice (CIN) a
anunţat că a fost atacat şi scos din funcţiune site-ul său www.
investigatii.md, care conţinea peste 100 de anchete reportericeşti
în limbile română şi engleză, realizate în ultimii trei ani, precum şi
documente şi fotografii obţinute de ziarişti în procesul investigaţiilor. În urma atacului, a fost distrusă completamente baza de date
de pe site-ul CIN, inclusiv arhiva investigaţiilor, comentariilor etc.
CIN a declarat că nu exclude faptul că scoaterea din funcţiune a
paginii web s-a făcut intenţionat, cu scopul de a distruge baza de
date a Centrului.
În campania electorală pentru alegerea başkanului Găgăuziei, au
fost comise mai multe încălcări ale dreptului la libera exprimare. La finele lunii noiembrie, poliţia a sechestrat circa cinci mii
de exemplare ale ziarului „Gagauz Halkî”, iar Serghei Dimoglo,
fost vicepreşedinte al Adunării Populare (organul legislativ al
UTAG), a fost arestat pentru o perioadă de şapte zile, sub acuzaţia că a opus rezistenţă poliţiştilor în timpul controlului. Ziarul
conţinea un şir de materiale critice la adresa actualei guvernări
a autonomiei, dar şi a R. Moldova. Pe marginea incidentului cu
ziarul „Gagauz Halkî”, care se editează cu întreruperi în UTAG
din 1999, Mişcarea politică „Edinaia Gagauzia” a lansat o declaraţie prin care a calificat drept ilegale arestările lui Dimoglo şi
sechestrarea tirajului ziarului. Aceste acţiuni intimidează anumiţi candidaţi care sunt angajaţi în cursa electorală, consideră
formaţiunea politică (după Agenţia Monitor Media, 1 decembrie
2006).

D

rept intimidare au fost apreciate şi controalele efectuate
de poliţia economică la ziarul „SP” din Bălţi. După ce au
depistat că un angajat al ziarului „SP” nu a contabilizat suma
de 54 de lei (circa 3 Euro) prin eliberarea cecului de casă în
urma recepţionării a trei anunţuri publicitare de la persoane
fizice, trei angajaţi ai poliţiei economice au procedat la verificarea masivă a documentelor ce ţin de activitatea comercială a
publicaţiei. Poliţiştii au ridicat toate contractele din anii 20052006 pe care ziarul le-a încheiat cu persoanele juridice pentru
publicitate şi au luat copii de pe registrul de vânzări pentru
perioada respectivă. Redactorul-şef al publicaţiei „SP”, Slava
Perunov, consideră că este vorba de o tentativă de presiune
asupra ziarului, însă nu a făcut vreo declaraţie privind urmările
negative ale controlului.
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Susţinerea publicaţiilor favorabile puterii
Cu regret, statul continuă să susţină ziarele care au o politică
favorabilă puterii. În februarie, „Jurnal de Chişinău” a publicat
un document al Ministerului Culturii şi Turismului, semnat de
viceministrul Tatiana Lapicus, care recomandă conducătorilor
de instituţii aflate în subordine să se aboneze la publicaţiile
„Moldova Suverană”, „Nezavisimaya Moldova”, revista „Moldova” şi „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. Potrivit
documentului, semnat la 31 ianuarie 2005, conducătorilor
de instituţii şi organizaţii din subordinea ministerului li se
solicită „contribuţia personală a fiecărui conducător în vederea
organizării eficiente a abonării la publicaţiile periodice din ţară
pe anul 2006, în primul rând la publicaţiile centrale „Moldova
Suverană”, „Nezavisimaya Moldova”, revista „Moldova” şi „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” [...] Asupra rezultatelor
rugăm să informaţi ministerul la finele fiecărui trimestru”. Un
document similar a fost emis de acest minister şi la sfârşitul
anului, fapt relatat de „Ziarul de Gardă” la 16 noiembrie 2006:
„Publicaţiile libere îşi fac singure publicitate, pe când „Moldova
Suverană” şi „Nezavisimaya Moldova” sunt recomandate de noi,
facilitând cunoaşterea de către abonaţi a activităţii Guvernului”,
a explicat Raisa Caraman, şefa Secţiei mijloace de instruire şi
acte de studii a ministerului.

D

eşi deetatizate, fostele ziare guvernamentale continuă să fie
susţinute de Guvern. În decembrie 2006, Guvernul a alocat
redacţiei ziarului „Moldova Suverană” peste 376 mii de lei (cca 29
mii USD) pentru achitarea serviciilor tipografice, cu titlu de „ajutor financiar unic”, iar ziarului „Nezavisimaya Moldova” un ajutor
financiar unic în sumă de 81,3 mii de lei (6,2 mii USD) în scopul
stingerii datoriilor acesteia faţă de Editura „Universul”.
Presa în campania electorală
Reflectarea în mass-media a campaniei electorale din Găgăuzia
a fost monitorizată de Asociaţia Presei Independente şi Centrul
Independent de Jurnalism. Rezultatele monitorizării primului
tur al alegerilor arată că majoritatea mediilor de informare din
autonomia găgăuză se menţineau pe linia de favorizare a guvernatorului în exerciţiu al regiunii, Gheorghi Tabunşcik. Favorizarea
lui Tabunşcik se făcea prin ştiri despre realizările administraţiei,
fiind observată evitarea oricăror note critice la adresa acesteia. O
excepţie a făcut, în perioada vizată, ziarul „Nastoiaşcee Znamea”
(Ceadâr-Lunga), care îl sprijinea pe candidatul independent Mihail Formuzal, primar al oraşului Ceadâr-Lunga, şi îl prezenta pe
guvernator în culori negative. De asemenea, mass-media audiovizuale monitorizate, cu excepţia „Radio Moldova”, au adoptat
tactica ignorării concurenţilor electorali, cu excepţia lui Gheorghi
Tabunşcik. Pe de altă parte, ziarul cu acoperire naţională „Nezavisimaya Moldova” nu a scris nimic despre alegerile locale din
autonomia găgăuză. Dintre posturile audiovizuale, numai „Radio
Găgăuzia” a oferit alegătorilor emisiuni de educaţie electorală,
iar la toate posturile radio şi TV, supuse monitorizării, au lipsit
dezbaterile electorale.
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Misiunea OSCE de asemenea a constatat o favorizare substanţială
a lui Gheorghi Tabunşcik, başkanul în funcţie în perioada campaniei electorale, din partea mass-media regionale de stat, a reprezentanţilor autorităţilor locale şi centrale, precum şi a partidului
de guvernământ. Într-un comunicat de presă emis după primul
tur de scrutin, misiunea a remarcat că toţi candidaţii au avut
acces la mass-media şi au putut participa în cadrul dezbaterilor
televizate desfăşurate la „Teleradio Gagauzia”, însă valoarea acestor
dezbateri a fost simţitor diminuată pentru că Tabunşcik, başcanul
în exerciţiu, a refuzat să participe la dezbateri. Organele de drept
au împiedicat desfăşurarea activităţilor electorale ale candidaţilor
din opoziţie, Misiunea OSCE exemplificând prin sechestrarea, la
28 noiembrie, a cinci mii de exemplare ale unui ziar în susţinerea
unui candidat de opoziţie.
Accesul la informaţie
Accesibilitatea informaţiei
În 2006, legislaţia R. Moldova a devenit accesibilă pe Internet. Ministerul Justiţiei a lansat pagina web www.justice.md, care conţine
practic întreaga legislaţie a R. Moldova. Pagina este administrată
de Centrul de Informaţii Juridice şi este dotată cu un motor de
căutare pentru actele legislative.
În anul 2006, a continuat publicarea stenogramelor şedinţelor
Parlamentului în Internet (primele stenograme fiind publicate în
vara anului 2005).
Biroul Permanent al Parlamentului a aprobat un nou regulament
de acreditare a jurnaliştilor la lucrările Legislativului, potrivit
căruia legitimaţiile de acreditare se vor elibera pentru întreaga
perioadă a mandatului Parlamentului, şi nu pentru un singur an,
cum se proceda anterior. Au continuat şi transmisiunile în direct
ale şedinţelor în plen ale Parlamentului la posturile publice ale
Companiei „Teleradio Moldova”, însă fracţiunea comunistă din
Legislativ a insistat de mai multe ori pe parcursul anului asupra
suspendării acestora. Comuniştii le consideră ineficiente şi pledează pentru crearea unor emisiuni de sinteză la radio şi TV, care ar
relata sumar despre activitatea parlamentară. Deşi transmisiunile
în direct continuă, opinia publică apreciază această realizare drept
una fragilă.
Pe parcursul anului, a început să emită emisiuni proprii TV7 (programele de actualităţi „Segodnea v Moldove” şi „Cotidian”, precum
şi unele emisiuni de divertisment). De asemenea, şi-a extins emisia
locală BBC, care şi-a inaugurat şi un birou modern. Însă, din motive economice, s-a închis Agenţia de presă „Flux”, care a activat pe
parcursul a 11 ani.

P

e de altă parte, însă, jurnaliştii s-au plâns de mai multe ori de
acces limitat şi tratament discriminatoriu, în funcţie de cât de
comode sunt relatările lor pentru putere. Astfel, doar unii dintre
jurnaliştii acreditaţi la serviciul de presă al preşedintelui R. Moldova (instituţiile de presă oficiale şi proprezidenţiale) au fost invitaţi
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Anexă
la briefing-ul susţinut de Vladimir Voronin după întrevederea
acestuia cu Putin la 8 august 2006. Acelaşi lucru s-a repetat şi după
participarea lui Voronin la summit-ul şefilor de stat din CSI la
Minsk şi întrevederea avută acolo cu Vladimir Putin (noiembrie
2006). Instituţiile de presă independente şi reporterii instituţiilor
de presă străine, acreditaţi în R. Moldova, au fost nevoiţi să folosească informaţiile despre briefing pe care le-au difuzat mass-media oficiale din Moldova.

I

nvitarea selectivă a presei la anumite întâlniri sau evenimente
oficiale a avut loc şi în alte cazuri. Astfel, la o şedinţă ce a avut
loc în luna iunie în incinta Parlamentului, la care preşedintele
Parlamentului, Marian Lupu, a discutat cu presa şi societatea civilă
posibilitatea modificării articolului 16 din Codul civil, s-a refuzat
accesul directorului ziarului „Moldavskie vedomosti”, Dmitri
Ciubaşenko. Serviciul de pază al Legislativului nu i-a permis lui
Ciubaşenko să intre, fiindcă el nu figura printre cei invitaţi. Ulterior, directorul ziarului „Moldavskie vedomosti” a aflat că el, ca şi
Constantin Tănase de la „Timpul de dimineaţă”, iniţial a figurat în
lista celor invitaţi. Numele celor doi însă au fost eliminate din listă
la indicaţia vicepreşedintelui Parlamentului, Maria Postoico (după
Agenţia Monitor Media, 8 iunie 2006).
Procese de judecată şi limitări ale accesului la informaţie
Pe parcursul anului, au fost obţinute mai multe câştiguri de cauză
în litigii legate de accesul la informaţie. Una dintre cele mai remarcabile victorii a constituit-o faptul că Curtea Supremă de Justiţie a
recunoscut drept ilegală secretizarea hotărârilor Curţii de Conturi
privind controlul aparatului Parlamentului şi aparatului preşedintelui Republicii Moldova (Hotărârea Curţii de Conturi nr.55-s din
10 iulie 2003 privind rezultatele reviziei financiare a Aparatului
Parlamentului pe anul 2002 şi Hotărârea nr. 56-s din 11 iulie 2003
privind rezultatele reviziei financiare a Aparatului preşedintelui
Republicii Moldova pentru anul 2002). La baza acţiunii s-a aflat
cererea din 26 octombrie 2004 depusă de Ştefan Secăreanu împotriva Curţii de Conturi şi Comisiei interdepartamentale pentru
apărarea secretului de stat, prin care se solicita recunoaşterea drept
ilegală a secretizării hotărârilor respective ale Curţii de Conturi,
deoarece informaţiile cuprinse în aceste hotărâri nu puteau afecta
securitatea Republicii Moldova.
Însă publicaţia „Timpul de dimineaţă” a atenţionat opinia publică,
că, pentru că a dat publicităţii rezultatele acestor revizii financiare, Curtea de Conturi (autorul controalelor) a solicitat Procuraturii din Chişinău să cerceteze ziarul „Timpul de dimineaţă”.
La 8 februarie, adică după ce se adoptase hotărârea cu privire la
desecretizare în prima instanţă, „Timpul de dimineaţă” a publicat
un articol despre controlul la Parlament („Curtea de Conturi a
demonstrat: „parlamentul fură banii publici””), iar pe 9 februarie
referitor la revizia Preşedinţiei („Angajaţii Preşedinţiei joacă în
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schema „Suvenirul”), ambele semnate de jurnalista Ina Prisăcăru.
În cele două articole se demonstra, în baza rezultatelor controalelor, că în Parlament şi la Preşedinţie se cheltuiesc fraudulos banii
publici. La o săptămână de la publicarea articolelor, jurnalista Ina
Prisăcaru a fost chemată la Procuratură, unde i s-a solicitat să
dea o explicaţie în scris, în care să indice raţionamentele care au
determinat-o să scrie articolele menţionate. Jurnalista a declarat
că, în acest caz, Curtea de Conturi a folosit Procuratura pentru a
intimida o publicaţie. Intimidările însă nu au avut motiv de continuare, pentru că şi instanţa de recurs a recunoscut neîntemeiată
secretizarea documentelor.
La 31 octombrie 2006, Agenţia de ştiri DECA-press din Bălţi a
anunţat că unui reporter al Agenţiei i-a fost îngrădit accesul la
şedinţele publice ale unui proces desfăşurat la Judecătoria raionului
Drochia. Judecătoarea nu i-a permis ziaristei să asiste la mai multe
şedinţe, motivând că presa este în drept să asiste doar la prima şedinţă şi la pronunţarea sentinţei (ceea ce este o interpretare eronată a
legislaţiei). În calitate de argument, judecătoarea a invocat că ziariştii
nu au dreptul să facă înregistrări audio, video sau să realizeze fotografii la şedinţele instanţei, ceea ce ziarista nici nu intenţiona.
Călărăşeanul Vasile Roadedeal a câştigat la Curtea Supremă
de Justiţie un proces în faţa Parlamentului R. Moldova pentru
nerespectarea Legii privind accesul la informaţie. Vasile Roadedeal a cerut de la Parlament o informaţie despre felul cum au fost
sancţionaţi unii deputaţi care au beneficiat de anumite sume de la
buget, fără să achite şi plăţi sociale. Instanţa a obligat Legislativul
moldovean să furnizeze călărăşeanului informaţia solicitată şi
să-i restituie suma de 214 lei – cheltuielile de judecată, însă nu i-a
acordat despăgubiri morale.

C

entrul de Investigaţii Jurnalistice (CIN) pe parcursul ultimilor
trei ani a avut mai multe câştiguri importante în procese
privind accesul la informaţie. Pe parcursul anului, Centrul de
Investigaţii Jurnalistice a câştigat două procese importante contra
Procuraturii Generale: în martie 2006, CSJ a dat câştig de cauză
CIN în procesul de judecată intentat Procuraturii Generale în legătură cu refuzul acesteia de a acredita un reporter, iar în octombrie
2006, după un proces de judecată, care a durat mai mult de doi
ani, Curtea Supremă de Justiţie a obligat Procuratura Generală să
deconspire numele procurorilor care au beneficiat de indemnizaţii
ilegale.
Concluzii
Pe parcursul anului, au avut loc multiple presiuni asupra jurnaliştilor. Starea libertăţii de exprimare a degradat drastic în a doua
jumătate a anului, când a început implementarea Codului audiovizualului. Pare evidentă utilizarea acestui act pentru suprimarea
vocilor critice ale audiovizualului autohton.
Elaborator: Olivia Pîrţac,
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