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NEVOIA DE INSTRUIRE ÎN MASS-MEDIA
sau este oare posibilă o schimbare a presei fără aportul tinerilor

P

robabil că impactul Şcolii de Studii Avansate în Jurnalism este puţin resimţit. Probabil că şcoala ar putea
realiza mai multe. Probabil că tinerii reporteri nu sunt încă
pe deplin pregătiţi să intre în meserie. Dar oare este presa
moldovenească gata de o schimbare?
Instruirea jurnaliştilor – modă sau necesitate?
Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism (ŞSAJ) a intrat pe piaţa
media moldovenească acum trei ani (anul 2006) ca un proiect
al Centrului Independent de Jurnalism. Necesitatea instruirii de
lungă durată a jurnaliştilor a fost în vizorul CIJ mai mulţi ani la
rând după ce impactul seminarelor şi training-urilor, şcolilor de
vară şi atelierelor de scurtă durată era greu de stabilit. „Un lucru
este totuşi clar – impactul a fost mai mic decât ne-am aşteptat
sau decât ne-am fi dorit, scria Angela Sîrbu, directoarea CIJ,
într-o comunicare prezentată în cadrul unui simpozion internaţional şi continua, motivele pot fi, ca de obicei, şi obiective,
şi subiective. Nu au existat studii sociologice sistematice care să
releve necesităţile reale şi concrete ale presei. De aceea, unele
programe de instruire au vizat presa în general şi nu au abordat
probleme specifice ale unor instituţii de presă concrete. Unele
conferinţe şi seminare nu au avut continuare pentru că mai mulţi
donatori internaţionali preferă să finanţeze activităţi singulare,
nu cu mai multe etape”.1
De-a lungul istoriei sale, Centrul Independent de Jurnalism
a făcut peste o sută de activităţi de instruire cu implicarea jurnaliştilor de la diferite media. Alte organizaţii au desfăşurat zeci
de seminare pentru reprezentanţii mass-media din Republica
Moldova. Şi astăzi presa moldovenească mai este invitată aproape în fiecare lună la cursuri de perfecţionare pe diferite teme
şi în diferite domenii. Există o categorie de jurnalişti care nu
scapă din vizor nici o instruire, precum există şi organizaţii care
fac training-uri pentru mass-media deşi nu au nici o tangenţă
cu acest sector. Aceste activităţi sunt realizate din inerţia unei
tranziţii de durată şi continuă să se bucure de generozitatea unor
donatori străini care consideră (şi asta pe bună dreptate) că presa
este o putere care poate facilita democratizarea unei societăţi.
Ceea ce trebuie luat în consideraţie este faptul că învăţarea pe
ici, pe colo nu a dat încă roadele aşteptate. Diseminarea cunoştinţelor fără un program bine chibzuit (doar de dragul că dă bine
să fie prezentă şi presa) la nişte persoane prezente în sălile de
training (de multe ori clientela unor organizaţii) s-a dovedit a fi
ineficientă odată ce presa continuă să fie puţin pregătită pentru
a face faţă schimbărilor aşteptate de către societate. Este nevoie
de o pregătire a unei noi generaţii de jurnalişti care să aibă o
verticalitate în profesie şi să îşi ştie toate drepturile şi obligaţiile
care reies din meseria de jurnalist. Acest lucru nu se face în trei
zile, iar scopurile şi obiectivele propuse de o activitate de scurtă
durată dispar odată cu închiderea proiectorului din sala de curs.
Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism a pregătit şi lansat
1. „ Contrafort”, N 117-119, iulie-septembrie, 2004, Angela Sîrbu, „Instruirea
jurnaliştilor – soluţii alternative”.

pe piaţa media din Republica Moldova 35 de tineri jurnalişti.
Absolvenţi ŞSAJ lucrează astăzi în mai multe instituţii media din
Republica Moldova („Ziarul de Gardă”, Pro TV, Elita TV, „Business Class”, Teleradio Moldova, Radio Europa Liberă), inclusiv
în regiunea transnistreană (CTV Tiraspol) şi autonomia găgăuză
(Teleradio Găgăuzia).
Instruirea jurnaliştilor a durat zece luni şi a fost făcută conform unor standarde deja aplicate în mai multe ţări din regiune
şi capabile să satisfacă cerinţele unor media în tranziţie.2 Toţi au
însuşit ce este meseria de jurnalist începând de la cum se scrie o
ştire şi terminând cu normele şi comportamentul unui jurnalist
în situaţii de criză. În cadrul discuţiilor şi atelierelor cu diferiţi
experţi străini şi importanţi instructori locali, cele două promoţii
ale şcolii au însuşit care sunt tehnicile de lucru şi metodele de
lucru cu informaţia, care sunt pericolele unei informări incorecte
şi la ce duce o abordare tendenţioasă în mass-media.
Cum depăşim teama de un domeniu sărac, obscur, compromis, manipulat...
Unii absolvenţi au fost „rupţi” de către mass-media autohtonă
încă de pe băncile şcolii, alţii mai continuă să fie vânaţi de către
mijloacele de informare. Cu toate acestea, nu toţi au reuşit să îşi
găsească locul de muncă dorit. În discuţii cu studenţii celor două
promoţii ale şcolii am identificat un fel de nedumerire din partea
lor faţă de viitorii angajatori. Tinerii vor să înţeleagă mai bine ce
se ascunde după o instituţie mass-media. Ei ştiu care este forţa
presei şi se tem să fie utilizaţi de către unii patroni în alte scopuri
decât cele de informare a publicului. Această ezitare a proaspeţilor jurnalişti de a intra în presă este mai mult decât o frică a unui
începător. Ea are o explicaţie mult mai profundă: teama de un
domeniu sărac, obscur, compromis, manipulat...
Ioana Avădani, directoarea Centrului de Jurnalism Independent de la Bucureşti, a reuşit să adune mai multe trăsături
negative ale presei în urma unor discuţii cu participanţii unei
şcoli de vară pentru tinerii profesori de jurnalism de la universităţile din Caucaz, Ucraina şi Republica Moldova.3 Printre acestea
s-au regăsit caracteristici ca: influenţabilă, comandată, lipsită de
responsabilitate, aplecată spre senzaţional, lipsită de consistenţă,
coruptă şi coruptibilă, desprinsă de agenda publică şi insensibilă
la interesul public. La întrebarea instructoarei: cum pot fi pregătiţi studenţii pentru o meserie atât de jalnică, pentru o industrie
atât de putredă nimeni nu a găsit un răspuns concret...
În situaţia descrisă mai sus, este evident faptul că astăzi pregătim pentru presă o generaţie de sacrificiu. O generaţie care trebuie să schimbe imaginea mass-media din una umorală, imorală
şi amorală spre alta, „nobilă, de meşteşug specializat şi industrie
profitabilă, supusă regulilor şi jocului pieţei”.4
2. „Mass-media în Republica Moldova”, decembrie 2006, Vitalie Dogaru, „O şcoală nouă
pentru o presă nouă”.
3. „Dilema veche”, N 184, august, 2007, Ioana Avădani, „Cât de nou poate fi un nou
model de predare a jurnalismului”.
4. Ibidem
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Această generaţie de şoc trebuie să fie conştientă de mediul
în care va lucra, trebuie să se consacre lui pentru a-l modela şi
supune unor norme şi valori pe care le va aborda în tot ce va
face. Avem nevoie de oameni care să înţeleagă rolul lor de sanitar
al unei prese în convalescenţă şi să fie gata de o schimbare spre
bine.
Din păcate, acest statut solicită mult efort, curaj, nonconformism, cunoştinţe şi puţină nebunie, dacă vreţi (altfel cine
ar accepta caracteristicile unui domeniu despre care vorbea
Ioana Avădani mai sus). Este greu să lucrezi într-o presă care
s-a împăcat cu rolul ei de măscărici la curte, să te ciocneşti de
fiecare dată cu aroganţa şi prostia unor surse care trebuie luate în
consideraţie doar că aşa cer normele de scriere. Este şi mai greu
să crezi că poţi schimba ceva, iar această schimbare să fie doar o
iluzie servită de fiecare dată cu acelaşi cinism o dată în patru ani,
de alegeri.
Mulţi tineri jurnalişti se lasă duşi de curentele puternice din
presa moldovenească. Scriu fără să se gândească la efectele muncii lor, vorbesc numai de intrigile ţesute de politicieni, analizează
ceea ce cred ei că se întâmplă şi desconsideră publicul consumator. De multe ori, aceştia sunt foarte periculoşi, deoarece au o
pregătire bună şi argumente pentru tot ceea ce fac. Ei servesc un
model al jurnalistului pricopsit şi apreciat de autorităţi – calităţi
invidiate de tinerii care se confruntă cu probleme financiare şi
găsirea unui loc de muncă.
Lipsa unei pieţe publicitare şi a economiei de piaţă, în general,
nu le permit instituţiilor de presă să obţină profit şi să se dezvolte. Iar acest impediment mai poate predomina atâta timp cât
presa singură nu-şi va schimba atitudinea faţă de ceea ce face şi
nu va investi mai mult pentru a trece la o altă etapă şi un alt nivel
în relaţiile cu ceilalţi actori ai societăţii. Iar acest lucru poate fi
realizat numai prin atragerea în mass-media a unor tineri bine
pregătiţi şi capabili să facă jurnalism pe principii noi şi neafectate
de răul tranziţiei care a făcut din mass-media o putere marginală
şi de multe ori hulită atât de autorităţi, cât şi de public.
Rolul ŞSAJ este să altoiască tinerilor o imunitate faţă de
riscurile exercitării profesiei de jurnalist în condiţiile actuale din
presa moldovenească. Să îi facă să înţeleagă şi să identifice de
sine stătător soluţii pentru problemele cu care se vor confrunta
în practică şi să fie pregătiţi să facă faţă unor presiuni din partea
unor autorităţi sau manageri de presă.
Lipsa de exemple – lipsa experienţei
Comisia de admitere la Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism
se ciocneşte de fiecare dată de aceeaşi problemă atunci când
îi roagă pe candidaţi să menţioneze un jurnalist cunoscut şi
drag lui din presă moldovenească. Majoritatea tinerilor stau pe
gânduri, apoi trec la vedete din televiziune, radio (au fost cazuri
când s-au menţionat şi DJ de la staţiile de radio!). E un exemplu
trist, dar care spune că cei care vor să devină jurnalişti nu cunosc
reprezentanţii breslei în care vor să intre.
După asistenţă din partea membrilor comisiei de admitere se
ajunge la numirea unor editorialişti şi... gata! Nu cred că poartă
vreo vină tinerii candidaţi la viitoarea profesie. Este mai degrabă
o problemă a presei moldoveneşti care se confruntă cu lipsa de
jurnalişti profesionişti, iar ultimii sunt mai degrabă confundaţi
cu editorialiştii şi comentatorii.
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Dacă aţi fost în ultimii ani pe la evenimente, probabil că aţi
observat că vârsta medie a jurnaliştilor prezenţi este în jur de
25 de ani. Tinerii reporteri, de multe ori studenţi ai ultimului
an de facultate, învaţă unul de la altul să facă ştiri. Rareori pe la
evenimente sau în sălile de conferinţe ajung şi jurnaliştii cu experienţă. Aceştia sunt preocupaţi de management şi editoriale. Nu
îi învinuiesc pe cei din urmă de lipsă de interes pentru cele ce se
întâmplă în Republica Moldova, vreau doar să arăt cât de limitat
este numărul celor care pot oferi exemple de bun jurnalism „la
prima mână”. În lipsa unui astfel de contact între generaţii în
procesul de lucru, noul jurnalism moldovenesc este mai degrabă
un fel de produs de import promovat de tânăra generaţie şi puţin
apreciat de „decanii” profesiei. Noutatea abordării subiectelor în
mass-media se va „aclimatiza” foarte greu la condiţiile locale şi
nu va rezista prea mult fără o selecţie naturală din partea unor
practicieni şi nu doar a unor teoreticieni lipsiţi de experienţă în
mass-media.
„Nu există reporter care să nu se vadă editorialist”
De multe ori, în discuţiile cu viitorii potenţiali jurnalişti
înţelegi că ceea ce vor ei să facă este să stea în birouri cu climatizoare, cafea şi Internet şi... să scrie. Aşa mi-a descris o tânără
jurnalistă condiţiile de muncă spre care aspiră. Despre ce vei
scrie?, am întrebat-o. Despre viaţă, a fost răspunsul. Viaţa noastră, a concretizat viitoarea jurnalistă citindu-mi nedumerirea de
pe faţă.
Astfel de destăinuiri sincere sunt foarte des întâlnite în aulele
facultăţilor de jurnalism unde tinerii vin „să scrie despre viaţă”.
Este o abordare foarte periculoasă şi care, din păcate, ajunge să se
materializeze. Nu demult am fost membru al unui juriu pentru
un concurs al tinerilor jurnalişti care scriu despre drepturile
omului. Din cele unsprezece lucrări prezentate doar două (!)
aveau istorii reale cu oameni reali, documentate la faţa locului,
alte două aveau la bază nişte poveşti auzite de prin sat, iar celelalte şapte articole (!) erau „scriituri despre viaţă”, adică un fel de
eseuri de mâna a doua. Şi asta în condiţiile când majoritatea participanţilor la concurs erau studenţi în anii doi şi trei de facultate.
Din cele de mai sus reiese că jurnalismul moldovenesc nu a
reuşit să se debaraseze de poezie. În perioada de tranziţie spre
o presă liberă şi aproape de oameni, jurnaliştii moldoveni s-au
împotmolit în teoriile de la seminare şi conferinţe şi s-au îmbibat
cu noţiuni care îi încurcă să vadă dincolo de partea teoretică şi
abstractă a realizării acestei profesii.
Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism are menirea să îi „scoată” pe tinerii jurnalişti de sub „climatizoare” şi să îi ducă în lume,
acolo unde sunt aşteptaţi pentru a apropia oameni şi a oferi
alternative. Noul mod de predare a jurnalismului trebuie să fie
marcat de practică şi gândire critică faţă de informaţiile pe care
le deţin şi societatea pentru care lucrează. Numai aşa se va reuşi
reabilitarea mass-media locale. Dar este oare presa gata să accepte această schimbare, este o altă întrebare la care studenţii celor
două promoţii ale şcolii nu au găsit un răspuns. Deocamdată.
Vitalie Dogaru,
Coordonator academic,
Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism
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Tirajul presei scrise din Republica Moldova*
– Mecanisme de reglementare şi monitorizare –

V

olumul publicităţii în presa scrisă este în creştere1. Asta
în ciuda faptului că atât ziarele, cât şi agenţii autohtoni
de publicitate2 resimt lipsa unei culturi manageriale şi de
marketing.
Diagrama 1: Volumul publicităţii în presa scrisă
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Sursa: Agenţia internaţională de publicitate ZenithOptimedia
Cele mai multe ziare şi reviste din Republica Moldova nu au în
cadrul redacţiei un departament de marketing şi promovare,
excepţie făcând „Komsomolskaia Pravda”, „Makler”, iar mai
recent „Jurnal de Chişinău” şi „Timpul de dimineaţă”. De multe
ori, directorul sau redactorul-şef este cel care se ocupă de această
activitate.3 O soluţie, în acest caz, ar fi angajarea unor persoane
sau contractarea unor companii de publicitate, care se vor ocupa
de marketingul publicaţiei. Astfel se va face repartizarea responsabilităţilor şi descentralizarea activităţilor instituţiei.4
Pe lângă lipsa culturii de marketing, directorii de instituţii de
presă scrisă mai conturează şi alte câteva probleme, şi anume:
• Chiar dacă a crescut pe parcursul ultimilor ani, volumul de
publicitate acordat presei scrise din Republica Moldova este foarte mic, deoarece nu există ziare în variantă color.5 În asemenea
condiţii, majoritatea companiilor care doresc să îşi facă publicitate nu îşi concep promovarea lor în alb-negru, ceea ce îi face
1. Rapoartele AGB Nielsen Media Research demonstrează acest lucru. Astfel,
dacă în 2006 volumul total de publicitate în Republica Moldova era aproximativ 14 mln $, atunci în 2008 acesta a ajuns de aproape 34 mln $ www.
agbnielsen.com.
2. Companiile străine sau cele cu capital străin înţeleg care este valoarea
publicităţii şi au strategii viabile în ceea ce priveşte marketingul lor. Spre
exemplu, în raportul companiei The Ad Age Group pe anul 2007, “Global
Marketers”, ce conţine topul de 10 companii cu cele mai mari sume investite
în promovare pe teritoriul Republicii Moldova, se găsesc doar 3 companii cu
capital autohton, iar celelalte sunt ori companii străine ori cu capital străin
www.adage.com.
3. “Perspectivele creării în Republica Moldova a unui birou de audit al
tirajelor”, Centrul Independent de Jurnalism (CIJ), Chişinău, 2005, pag. 30
http://www.ijc.md/Publicatii/resurse/audit.pdf.
4. Victor Gotişan, “De ce se teme presa de transparenţă ?”, http://www.azi.
md/comment?ID=51507.
5. Acest lucru se întâmplă din cauza bugetelor foarte mici pe care le au ziarele
din R. Moldova. Astfel că apariţia unui ziar în format color impune foarte
multe cheltuieli. Pe moment însă, potrivit proprietarilor de ziare, publicaţiile
nu dispun de bani suficienţi pentru a apărea pe piaţă în varianta color.

să se orienteze spre televiziune. Pe lângă aceasta, chiar şi puţina
publicitate oferită presei scrise de multe ori generează anumite
probleme. Această publicitate de cele mai multe ori este câştigată
de către ziare şi reviste după „legea junglei”, ne spune Ludmila
Andronic, directorul revistei „Business-Class”. „Jurnaliştii sunt
gata să se bată între ei pentru a câştiga această publicitate”.
• Alegerea de către agenţii de publicitate a televiziunii în defavoarea presei scrise pentru a-şi face publicitate (Vezi Diagrama
2). Ludmila Andronic vede în acest argument mai degrabă faptul
că “presa scrisă încă nu a învăţat să îşi câştige publicitatea”. Astfel,
dacă televiziunile au un sindicat care reglementează publicitatea
şi preţul la aceasta, presa scrisă nu are încă acest mecanism de reglementare. Pe de altă parte, secretarul general al „Matesz” (BATul din Ungaria), Liviu Burlacu, spune că preferinţa pentru TV în
defavoarea presei scrise este pretutindeni, însă, crede expertul,
“acest argument al directorilor de presă este unul fals, fiindcă în
competiţia cu televiziunea, presa scrisă are foarte multe de făcut.
Dacă presa îşi permite să doarmă şi să se plângă că televiziunile
sunt preferate de public, ar fi mai bine dacă ar opri tiparniţele
şi şi-ar pune o cruce la cap. A da vina pe orice altceva, decât pe
sine, e extrem de contraproductiv”.

Diagrama 2: Volumul publicităţii pe piaţa mediatică locală, 2008
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70
60

59.3

50
40
30
21
20
10.3
10

7.4
2

0

TV

Outdoor

Radio

Presa scrisă

Internet,
Cinematografie

Sursa: Agenţia internaţională de publicitate ZenithOptimedia
• Companiile şi agenţii de publicitate din Republica Moldova
văd publicitatea oferită presei scrise ca o sponsorizare a acesteia
şi de multe ori din punctul ăsta de vedere tratează mass-media,
adică, ca un act de caritate acordat presei. În mod normal, într-o
societate care are cultul publicităţii pe de o parte şi al calităţii
presei scrise pe de altă parte, cel care trebuie să vină cu iniţiativa de a-şi plasa publicitatea este agentul de publicitate. Acest
agent doreşte însă să aibă o alegere în acest sens şi aşteaptă de la
instituţiile de presă anumite servicii atât calitative, cât şi cantitative6, pe care presa de multe ori nu le poate oferi. Acest argument
este tocmai în defavoarea presei scrise din simplul motiv că o
relaţie de caritate presupune, pe de-o parte, pe cineva care are
şi dă bani, iar pe de altă parte, pe cineva neajutorat, care întinde
6. Calitatea presei scrise din punct de vedere jurnalistic: design, jurnalism
profesionist, pagini color etc. Prin cantitate înţelegem aici, bineînţeles, tirajul
real.
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mâna. “Dacă e aşa, atunci nu ar vrea presa să schimbe lucrurile,
să se profesionalizeze şi să nu depindă de „donaţii”, ci să-şi tragă
partea cuvenită de încasări din publicitate?”, se întreabă Liviu
Burlacu.
Alte motive care frânează dezvoltarea unui spaţiu publicitar
sănătos pentru mass-media din Republica Moldova sunt: lipsa
unei economii de piaţă funcţionale, relaţia prea strânsă a politicului cu economicul, monopolul de stat în domeniul distribuţiei
presei, lipsa investiţiilor străine ale concernelor internaţionale de
presă şi, cea mai gravă problemă în acest sens – lipsa transparenţei în domeniul proprietăţii mass-media.7
Tirajul şi transparenţa presei scrise
Tirajul este unul din indicatorii care pot caracteriza activitatea
unei publicaţii. Într-o societate cu adevărat transparentă, acest
indicator este unul forte pentru atragerea publicităţii.
În perioada sovietică inexistenţa diversităţii pe piaţa mediatică a făcut ca publicaţiile care existau şi care erau controlate de
stat să deţină tiraje de sute de mii de exemplare.8 Intenţia de a
„avea” tiraje mari se menţine şi în prezent. Majoritatea publicaţiilor din Republica Moldova afişează tiraje, care de multe ori nu
sunt justificate. Acest lucru se întâmplă din mai multe considerente:
1. Frica faţă de tirajul oponentului. Declararea tirajului real ar
reduce credibilitatea în faţa concurenţilor;
2. Frica faţă de agenţii de publicitate. Agentul de publicitate,
spun editorii de presă, odată aflând care este tirajul real, ar
putea să limiteze sau chiar să sisteze publicitatea pentru publicaţie şi să se orienteze spre altele;
3. Frica faţă de cititor. Odată cu afişarea tirajului real, proprietarii de ziare şi reviste cred ca îşi vor pierde din audienţă.
Faptul că suntem influenţaţi de mentalitatea sovietică, în ceea
ce priveşte tirajul unei publicaţii, îl recunosc şi editorii de presă
scrisă. “Eram obişnuiţi cu tiraje foarte mari, iar la un moment
dat ne-am trezit că trebuie să declarăm nişte tiraje care sunt de
ordinul miilor”, spune Ludmila Andronic.
Totuşi, este foarte frumos să menţionăm în căsuţa tehnică a
publicaţiilor că avem tiraje de mii, zeci de mii, în acelaşi timp
însă, sondajele de opinie arată că majoritatea populaţiei nu citeşte presa scrisă.
Presa din Republica Moldova încă nu a conştientizat faptul
că este mai importantă calitatea decât cantitatea. Tirajul trebuie
să fie o caracteristică importantă pentru presa din Republica
Moldova. Acesta însă trebuie să fie unul real, care să reflecte
adevărata audienţă a ziarelor şi revistelor autohtone. „Trebuie să
recunoaştem că nu e logic să declarăm tiraje mari, care, pe de
o parte, nu sunt susţinute de puterea de cumpărare a cititorilor,
pe de altă parte, nu sunt justificate de vânzări. Dacă facem tiraje
pentru retururi, atunci trebuie să ne abonăm la o agenţie de colectare a maculaturii şi să facem măcar un ban”, a mai specificat
Andronic.
7. Angela Sîrbu, “Provocările şi performanţele presei moldoveneşti”, Centrul
Independent de Jurnalism (CIJ), www.ijc.md.
8. Publicaţiile scrise în URSS, Pravda, Izvestia sau Trud aveau tiraje de milioane de exemplare.
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Tabelul 1. Audienţa presei scrise printre cititori
Frecvenţa

Noiembrie 2007 (%)

Octombrie 2008 (%)

Zilnic

9,3

12,7

De câteva ori pe săptămână

31,9

27,1

De câteva ori pe lună

18,3

22,5

O dată pe lună sau mai rar

10,3

11,3

Deloc, în ultimele 3 luni

29,2

23,9

NŞ/NR

1,0

2,5

Notă: NŞ/NR – Nu ştiu/Nu răspund
Sursa: Barometrul de Opinie Publică, octombrie 2008, www.ipp.
md
Cele „trei frici” însă nu pot dura la nesfârşit, iar întârzierea
procesului de ameliorare a situaţiei micşorează şansele ca presa
să devină, pe viitor, transparentă şi credibilă, cel puţin în faţa
companiilor şi agenţilor de publicitate. Una din soluţii ar putea
fi instituirea unui mecanism de monitorizare şi auditarea presei
scrise.
Ar putea fi un Birou de Audit al Tirajelor (BAT) o rezolvare?
În 2004, CIJ a venit cu propunerea de creare a unui Birou de
Audit al Tirajelor (BAT). Activitatea acestui birou ar fi auditarea
presei scrise şi realizarea unor studii, rapoarte ce ar conţine date
despre tirajul, vânzările, retururile ziarelor şi revistelor.
Ca rezultat, existenţa unui BAT ar elucida câteva probleme,
printre care:
• crearea unui spaţiu comun de discuţii dintre părţile implicate: editori de presă, companii de publicitate şi agenţi de publicitate;
• divizarea responsabilităţilor, unde fiecare parte implicată
în proiect urmează să se ocupe de domeniul său: agentul oferă
publicitate, compania mediază această publicitate, iar presa o
mediatizează;9
• creşterea credibilităţii în faţa clienţilor de publicitate şi a
consumatorilor de media, şi instituirea unei transparenţe în ceea
ce priveşte activitatea presei şi a companiilor de publicitate;
Eficienţa BAT-ului a demonstrat-o funcţionarea sa în ţările
în care a fost deschis. Astfel, primul BAT a fost creat în 1914 în
SUA. În întreaga lume, funcţionează în prezent 39 de astfel de
birouri.
Elementele esenţiale în deschiderea unui BAT sunt independenţa şi transparenţa presei scrise. Ambele elemente însă nu
prea îşi găsesc loc în cazul publicaţiilor din Republica Moldova.
Dumitru Kalak, directorul ziarului economic „Logos-Press”, crede că „nu putem vorbi despre o independenţă a presei scrise din
Republica Moldova atâta timp cât publicaţiile sunt controlate de
unele structuri politice sau financiare. În ceea ce priveşte transparenţa, în urma mai multor discuţii cu editorii de presă, s-a
constatat că aceştia încă nu sunt interesaţi în declararea tirajului
real, ceea ce cred eu, pe moment face imposibilă deschiderea
unui astfel de birou la noi în ţară”.
9. Schema după care se conduce o activitate viabilă de marketing şi promovarea este: agentul de publicitate (sursa) - companiile de publicitate (mediatorul) - instituţiile mediatice (mediatizatorul) - publicul (receptorul).
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Mulţi experţi cred însă cu nu este nevoie din start ca toate
publicaţiile să adere la BAT. De fapt, acest lucru este şi puţin probabil să se întâmple. La început, se preconizează să adere ziarele
care sunt cu adevărat transparente şi independente, ulterior, vor
adera şi alte publicaţii. “E posibil, ba chiar normal, ca la început
să nu fie toată presa în favoarea unui birou de audit. Dar poate
fi şi partea opusă, când vor fi pro multe publicaţii, iar pe parcurs
vor rămâne doar publicaţiile care privesc presa ca o afacere, nu
ca o simplă portavoce. Într-un final, decizia de aderare va aparţine fiecărei publicaţii în parte”, crede Liviu Burlacu.
Un birou de audit poate fi motorul unei prese transparente
şi sănătoase. Nu putem spune că ar fi unicul motor, dar e unul
important şi cu cât întârzie mai mult crearea acestuia, cu atât mai
lung va fi drumul către o presă transparentă.
Provocări pentru un viitor BAT din Republica Moldova
Crearea şi funcţionarea BAT-ului ridică mai multe întrebări în
tabăra proprietarilor de ziare şi reviste, şi anume:
• Sursele de finanţare, adică cine va finanţa acest birou, care va
fi structura lui şi cum va funcţiona acesta.
Secretarii BAT-urilor din Ungaria şi România cred că dilema
este uşor de soluţionat pentru că banii au o singură direcţie, şi
anume – de la clientul de publicitate către edituri, eventual prin
intermedierea agenţiilor de publicitate. Astfel, răspunsul este
evident: în mare parte, finanţarea trebuie făcută de către editori.
Există însă şi cazuri când finanţarea cea mai mare vine din
partea agenţiilor de publicitate, ex.: Rusia (vezi Tabelul 2). Aceste
cazuri însă sunt foarte puţine.
O soluţie de început ar fi accesarea unor granturi din partea
organizaţiilor internaţionale, însă “în nici un caz guvernul”, crede
Liviu Burlacu. Pe termen lung însă un birou de audit trebuie să
fie autofinanţabil.10 Formula ideală este ca organizaţia să fie la
început finanţată din mai multe surse, astfel s-ar putea exclude
conflictele de interese, iar ca rezultat, se poate crea încrederea
între finanţatori, precum şi percepţia pozitivă a cooperării între
părţile ce contribuie la finanţare.
Tabelul 2: Finanţarea BAT în România, Rusia şi Ungaria
Ţara

Editorii de presă (%)

Clienţii de publicitate (%)

Agenţii de publicitate (%)

Rusia

1

1

98

România

75

5

20

Ungaria

92

1

7

Sursa: “Perspectivele creării în Republica Moldova a unui birou
de audit al tirajelor”, CIJ, Chişinău, 2005, pag. 52, http://www.
ijc.md/Publicatii/resurse/audit.pdf
În ceea ce priveşte structura, aceasta trebuie discutată la
întrunirea părţilor participante. Funţionalitatea acestor instituţii
a fost confirmată de o sumedenie de exemple, care ar trebui luate
în calcul. Însă trebuie avute în vedere specificităţile locale.
• Îşi vor găsi locul în cadrul unui BAT publicaţiile care au un
anumit profil şi sunt mai puţin “comerciale” (investigaţie – „Ziarul
10. Totuşi, nu trebuie uitat că autofinanţarea nu se reduce doar la bani. Pe
lângă aceştia, membrii fondatori vor trebui să facă muncă de voluntariat sau
să ofere spaţiu pentru birou, tehnică, donaţii etc.

de Gardă”, sau cele de partid – „Flux”, „Comunistul” etc.)?, cum
vor putea atrage aceste publicaţii publicitatea la ele în ziar, dat
ştiind faptul că de cele mai multe ori sunt o „sperietoare pentru
agenţii de publicitate”, cum susţin ei înşişi.
Se poate face jurnalism de investigaţie, jurnalism politic şi,
totodată, o afacere de presă. Or, publicaţii de profil există şi în
alte ţări care au acceptat crearea unor BAT-uri şi acestea au avut
de câştigat. Cazul acestor publicaţii din România e unul elocvent.
Majoritatea editorilor de presă cred că ei vând spaţiu publicitar, ceea ce este o greşeală capitală. O publicaţie trebuie să
înţeleagă că ea vinde audienţă, dar nu spaţiu publicitar. Clientul
de publicitate are nevoie de cititorii pe care îi câştigă prin cumpărarea de spaţiu publicitar. O afacere înseamnă în acest caz să
creezi o audienţă, pe care o vinzi ulterior clienţilor de publicitate.
Lansarea unui ziar este un exerciţiu de creare a unei audienţe,
bine specificate. Indiferent de conţinutul ziarului sau al revistei,
fie acesta şi numai de investigaţii, sau numai de politică, dacă
respectiva publicaţie dispune de audienţă şi tiraje consistente,
agenţii de publicitate vor alege cu siguranţă acest ziar sau revistă
pentru a-şi plasa publicitatea.
În loc de concluzii...
Piaţa publicităţii în Republica Moldova este într-o reală
creştere. Numai pe parcursul ultimilor trei ani volumul publicităţii în mass-media a crescut de aproximativ trei ori, ceea ce
demonstrează faptul că mai există o creştere în această direcţie.
Presa scrisă trebuie să se folosească de aceşti bani, care vin din
publicitate, pentru că aceştia sunt o sursă din care se pot finanţa
publicaţiile. Or, bani există peste tot, în mii de forme, dar în
publicitate există foarte mulţi bani, iar presa scrisă trebuie să fie
isteaţă şi să îi ia, altfel va cerşi.
Publicitatea şi circulaţia banilor în acest domeniu poate fi
reglementată de o anumită instituţie, indiferent cum se va numi
aceasta, Birou de Audit al Tirajelor sau altfel. Instituţia în cauză
trebuie însă să vină cu câteva iniţiative, şi anume: să schimbe
argumentaţia presei scrise în efortul ei de a vinde spaţiu publicitar; să schimbe modul de a lua decizii de plasare a publicităţii, de
la un nivel primitiv, pe ghicite, la un nivel fundamentat, profesionist; să schimbe imaginea presei scrise, comparativ cu TV,
radioul, internetul etc. Aceste schimbări însă trebuie să se bazeze
pe colaborarea dintre editorii de presă, agenţii şi clienţii de publicitate, iar elementele esenţiale în acest sens ar fi transparenţa şi
încrederea dintre părţi.
Victor Gotişan

*Acest articol apare în cadrul proiectului „Sporirea capacităţilor
instituţiilor relevante în vederea creării Biroului de Audit al Tirajelor”, implementat de Centrul Independent de Jurnalism (CIJ) cu
susţinerea financiară a reprezentanţei din R. Moldova a Fundaţiei
Eurasia, cu resursele financiare de la Agenţia Statelor Unite pentru
Dezvoltare Internaţională (USAID) şi Ministerul Afacerilor Externe
al Olandei. Opiniile exprimate în articol aparţin autorilor şi nu
reflectă neapărat punctul de vedere al donatorului sau al CIJ.
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Hoţii din presă sau tradiţia furtului în
mass-media moldovenească

D

eşi pretinde a fi mesager al valorilor democratice şi
etalon al corectitudinii în societate, mass-media din R.
Moldova are încă multe restanţe. Pe lângă angajarea politică şi lipsa de obiectivitate, o importantă „maladie” de care
suferă presa de la noi este plagiatul. În majoritatea statelor
lumii respectarea dreptului de autor este o condiţie sine qua
non, iar puţinele cazuri de plagiat care se produc în presă se
pedepsesc prin lege şi prin dezaprobare publică, la noi însă
cazuri de furt în mass-media au loc aproape zilnic, cu toate
acestea, există doar vreo câteva adresări în judecată.
De la sclavi – la informaţie
Cuvântul „plagiat” vine din latinescul „plagium” care înseamnă a vinde altora sclavi care nu îţi aparţin, faptă deosebit
de gravă în antichitate, sancţionată ca atare de normele în
vigoare în acele timpuri. În ziua de azi, lumea şi-a schimbat
valorile, dar şi hoţii. Obiectul vânzării nu îl mai constituie
sclavii, ci creaţia intelectuală, iar contravaloarea acesteia nu se
mai măsoară neapărat în bani, ci în prestigiu profesional, titluri academice sau te miri ce altceva poate satisface vanitatea
umană.
Potrivit DEX-ului, „a plagia” înseamnă a-şi însuşi, a copia total sau parţial ideile, operele etc. cuiva, prezentându-le drept
creaţii personale; a comite un furt literar, artistic sau ştiinţific.
Sancţiuni dure
Potrivit Constituţiei R. Moldova (art.33, al.2), „Dreptul
cetăţenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale şi morale ce apar în legătură cu diverse genuri de creaţie
intelectuală sunt apărate de lege”. Astfel, autorii de articole în
presă, la fel ca şi alţi titulari ai dreptului de autor, sunt apăraţi
de cazurile de plagiat prin „Legea privind dreptul de autor şi
drepturile conexe”, documentul de bază care stabileşte modul
de exercitare a acestor drepturi de proprietate intelectuală,
dar şi de „Codul Civil”, „Codul cu privire la Contravenţiile
Administrative” şi, chiar, „Codul Penal”. Aceste acte prevăd
sancţiuni destul de dure pentru cei care îşi permit să îşi
atribuie obiecte create de alţii. De la achitarea unei compensaţii în mărime de la 500 la 500.000 de lei în locul recuperării
pierderilor sau perceperii venitului (Legea privind dreptul de
autor şi drepturile conexe, art. 38) şi până la munca neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore şi
privarea persoanei juridice care a comis plagiatul de dreptul
de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani
(Codul Penal, art. 185).
Principalele victime sunt agenţiile
Toate aceste posibile pedepse, se pare, nu sperie deloc hoţii
de informaţie din mass-media de la noi. Cazuri de plagiat se
întâlnesc deopotrivă în presa scrisă, la radio, la televiziune, în

presa on-line, dar cel mai mult au de suferit de pe urma plagiatului agenţiile de ştiri. În pofida faptului că fiecare agenţie
indică pe site-ul său că reproducerea totală sau parţială a materialelor este posibilă doar cu acordul în scris al acesteia, nu
puţini sunt „ingenioşii” care îşi permit să ignore avertismentele şi să îşi atribuie producţiile agenţiei. Mai mulţi reporteri
de la diferite agenţii de ştiri mi-au comunicat că „duşmanul”
lor numărul unu sunt chiar clienţii agenţiei. Deseori, ziarele, posturile de radio şi de televiziune care sunt abonate la o
anumită agenţie îşi permit să preia ştirile acesteia fără a indica
sursa, considerând că, achitând abonamentul, cumpără şi
dreptul de autor. Alţii, mai şmecheri, scapă de obligaţia de a
cita agenţia, schimbând locul frazelor şi, uneori, adăugând un
detaliu nou în ştire. Această tehnică însă e folosită şi de unii
reporteri de la agenţiile de ştiri. O jurnalistă de la o agenţie de
ştiri din Chişinău mi-a mărturisit că deseori aşteaptă să apară
ştirile despre evenimentele la care a fost şi ea pe alte agenţii şi,
după asta, „inspirându-se” din ele, îşi ticluieşte textul. Cel mai
mult expuse riscului de a fi „prădate” sunt agenţiile care oferă
acces liber vizitatorilor site-ului la ştirile lor. Spre exemplu,
ştiri ale agenţiei „Info-Prim Neo” (care obişnuieşte să plaseze
cu acces liber cele mai multe dintre materialele pe care le
produce) pot fi găsite pe diferite portaluri de internet, dar
nu întotdeauna şi cu referire la sursă. Mult le-a dat de furcă
agenţiilor portalul de ştiri presa.md, care obişnuia să preia
ştiri de la alţii, semnându-le cu nume ale jurnaliştilor care
lucrau la respectivul portal. Cu toate acestea, nicio agenţie nu
şi-a asumat dreptul de a-i acţiona în judecată. Asta şi pentru
că, conform Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturile
conexe, noutăţile zilei şi faptele cu caracter de simplă informaţie nu constituie obiecte ale dreptului de autor.
Televiziunea – şi hoaţă, şi victimă
Mai greu sesizabile sunt cazurile de plagiat de la radio şi TV.
Totuşi, este deja o tradiţie pentru posturile TV de la noi să
nu indice sursa atunci când este vorba despre o ştire externă.
Imaginile sunt preluate, de cele mai multe ori, fără a se păstra
sigla postului TV străin, iar textele, pur şi simplu, traduse şi
citite.
Mai sunt şi cazuri când reporterii de la unele posturi de televiziune îşi permit să „lipească” la imaginile făcute de la unele
evenimente fragmente sau chiar ştiri întregi preluate de pe
agenţii de ştiri, dându-le drept producţii proprii. Mai rar, dar
se întâmplă ca televiziunile să se inspire şi din presa scrisă. În
acest caz, posturile de televiziune se limitează să „fure” ideea.
Un exemplu în acest caz ar putea servi un articol publicat cu
câteva luni în urmă în „Jurnal de Chişinău” în care se ofereau
detalii despre moartea avocatului parlamentar Ivan Cucu. În
seara zilei în care a apărut articolul, Pro TV Chişinău difu-
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zează, în buletinul de ştiri, un material la acelaşi subiect, cu
aceleaşi detalii, citând, însă, Procuratura Generală.
Pe de altă parte, posturile TV sunt şi o importantă sursă de
informaţie pentru celelalte verigi ale mass-media de la noi.
Se întâmplă des ca ziare, portaluri şi agenţii de ştiri să preia
informaţii difuzate în cadrul unor emisiuni televizate fără a
indica sursa sau, în cel mai bun caz, folosind expresia: „în
cadrul unei emisiuni de la un post TV autohton”.
Cuvântul rostit e un mediu bun pentru plagiat
Cele mai bune condiţii pentru a se deda plagiatului le au
posturile de radio. Or, cuvântul rostit are viaţă scurtă. Am
observat în repetate rânduri că ştiri produse de „Jurnal” şi
plasate pe site erau preluate de diferite posturi de radio, fără a
se indica sursa. Mai grave erau cazurile când anumite posturi
de radio preluau în aceeaşi ediţie de ştiri mai multe articole
despre vedete, articole publicate în „Jurnal de Chişinău”, accentuând că noutăţile le aparţin şi sunt prezentate în exclusivitate (!). Ziarul, totuşi, nu a reacţionat în niciun fel, la fel
cum nu a reacţionat nici postul de radio „Vocea Basarabiei”
ale cărei emisiuni „Vorbim corect limba română” sunt deja
de mai mult timp preluate de alte posturi de radio, fără a se
menţiona cine le este autorul. Valeriu Saharneanu, preşedintele Uniunii Jurnaliştilor din R. Moldova şi cofondator al „Vocii
Basarabiei”, susţine că nu au sesizat instanţa despre cazul de
plagiat pentru că s-au gândit că prin furtul acesta „hoţii” se
cultivă. Totuşi, Saharneanu afirmă că se întâmplă să fie preluate şi ştiri ale postului fără a se face referire la el.
Ce e scris cu peniţa...
Media în care „furtul informaţional” se vede de la o poştă este
presa scrisă. Cu toate acestea, ziariştii nu se sfiesc să facă uz
de el. La începutul lunii octombrie, un site din R. Moldova
(sluhoff.net) difuza un comunicat în care semnala repetatele furturi de ştiri de pe respectiva pagină web comise de
doi ziarişti de la ziarul „Komsomolskaia Pravda”, ediţia din
Moldova. Potrivit comunicatului, cei doi jurnalişti preluau nu
doar materialele produse şi plasate pe site, dar şi fotografiile
care le însoţeau şi care, de asemenea, aparţineau paginii web,
semnându-le cu numele lor. De altfel, se întâmplă foarte rar
ca ziarele să indice sursa atunci când preiau materiale de pe
diferite site-uri, în special de pe cele străine. Ştirile externe
plasate în paginile ziarelor de cele mai multe ori nu au autor
şi nici trimitere la sursă nu se face. Unele publicaţii obişnuiesc să insereze în paginile lor ştiri de pe agenţii fără a indica
sursa, spălându-se pe mâini prin faptul că dau în căsuţa
tehnică agenţiile ale căror ştiri le folosesc. A devenit deja o
normă pentru ziare să nu indice sursa atunci când este vorba
de publicaţii concurente. Formula care este folosită în aceste
cazuri este „presa de la Chişinău a scris la acest subiect...”.
Astfel menţiona şi ziarul „Timpul” în contextul unui articol
despre decernarea celor trei premii de stat a câte un milion de
lei, în locul a zece premii de stat, promise anterior de Guvern,
deşi singura publicaţie care scrisese pe această temă fusese
„Jurnal de Chişinău”.
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Doar trei dosare
La sfârşitul lunii octombrie, presa din România scria despre
un caz de plagiat depistat în mass-media de acolo. Potrivit
ziarului „Evenimentul Zilei”, o jurnalistă a site-ului HotNews,
Andreea Pora, a fost nevoită să îşi încheie colaborarea cu
agenţia de ştiri după ce mai mulţi bloggeri au semnalat pe
internet un ipotetic plagiat al acesteia din „Cotidianul” şi
de pe Ziare.com. În R. Moldova, chiar dacă s-a întâmplat ca
vreun jurnalist să fie concediat pentru plagiat, acest lucru
nu a fost scos în văzul lumii. În general, potrivit informaţiei
furnizate de juristul Vitalie Zamă, până acum, în Moldova,
nu au existat decât trei cazuri de adresare în judecată pentru
apărarea drepturilor de autor. Este vorba despre dosarele
„Tatiana Migulina vs. SRL ,,Aquarelle”, „Pavel Bălan vs. Vasile
Stati” şi „Asociaţia „Drepturi de Autor şi Conexe” vs. Compania „Teleradio-Moldova”. Dintre acestea, doar în ultimul caz,
reclamantul a reuşit să obţină câştig de cauză. De cele mai
multe ori, însă, victimele plagiatului evită să se adreseze în
instanţă pentru că nu au suficient timp, serviciile avocatului
costă scump, iar cei care i-au „prădat”, până la urmă, le sunt
colegi sau chiar prieteni. De aceea, când un jurnalist descoperă că a fost plagiat, fie ignoră acest lucru, fie, în cel mai bun
caz, îl apostrofează pe „hoţ” şi atât.
Totuşi, în opinia juristului Vitalie Zamă, legislaţia naţională
conţine suficiente remedii pentru apărarea judiciară a drepturilor de autor vizând materialele în mass-media. Rămâne ca
titularul acestor drepturi să le valorifice pe cale judiciară şi,
nu în ultimul rând, ca instanţele judiciare naţionale să aplice
aceste prevederi legislative coerent şi uniform.
„Ochiul” supervizor
Evident, plagiatul va înceta să existe ca fenomen în mass-media din R. Moldova abia atunci când jurnaliştii vor înţelege,
cu adevărat, că însuşirea şi atribuirea unor texte străine este
un furt ordinar, care se pedepseşte ca atare. Însă, pe lângă conştiinciozitatea ziariştilor, este necesar să existe şi o
structură care să verifice onestitatea acestora. Spre exemplu,
în Lituania există un Consiliu deontologic al jurnaliştilor care
se întruneşte o dată la două săptămâni şi analizează ziarele
apărute în această perioadă sub mai multe aspecte, inclusiv
dacă nu cumva s-a produs vreun caz de plagiat. În Federaţia
Rusă, lucrurile au mers şi mai departe. Programatorii ruşi
au inventat şi au pus în aplicare un sistem de căutare numit
simbolic „antiplagiat” care caută asemănările dintre textele
apărute în presa scrisă rusească şi descoperă astfel cazurile de
plagiat. Şi în R. Moldova există o Comisie naţională de etică a
jurnaliştilor, dar, susţine preşedintele UJM, Valeriu Saharneanu, aceasta nu a depistat încă niciun caz de plagiat.
„Plagiatul este un lucru urât de tot, el înseamnă furt intelectual. Deşi fenomenul de plagiat nu este străin jurnalismului din
R. Moldova, eu cred că el nu se întâlneşte printre jurnaliştii
care ţin la numele lor, ci doar printre parveniţii în această
profesie”, a mai precizat Saharneanu.
Mariana RAŢĂ
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Reflectarea autorităţilor publice
în presa locală

S

pre deosebire de presa cu acoperire naţională, la
începutul perioadei de tranziţie, ziarele locale au
întâmpinat mai multe obstacole în calea lor spre independenţă. Printre cele mai frecvente probleme s-au numărat
chestiuni legate de atragerea publicităţii şi tirajele mici,
accesul limitat la informaţie, precum şi cele referitoare la
tentativele autorităţilor de a influenţa activitatea editorială
a redacţiilor. Pentru a face faţă noilor cerinţe, pentru a
rămâne cu adevărat independente şi pentru a spori impactul presei independente din Republica Moldova, o parte
din mass-media, preponderent locale, s-a reunit în 1997
în Asociaţia Presei Independente (API), a cărei misiune
rezidă în susţinerea presei neafiliate politic în eforturile de
creare a unei societăţi deschise1.

Sondaj: Relaţia dintre ziarele membre ale API şi autorităţile publice locale
Analiza datelor
Sondajul i-a avut drept grup-ţintă pe toţi membrii API din
regiune, cu excepţia celor din regiunea transnistreană. În total,
au fost abordate 11 redacţii, pe adresa cărora au fost expediate
chestionare-tip, elaborate în comun cu administraţia Asociaţiei
Presei Independente. Acestea au conţinut un set de întrebări
referitoare la experienţa ziarelor locale de colaborare cu APL.
În total, au fost completate şi returnate 9 chestionare (aproximativ 82%), care au fost analizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ.

În prezent, mai multe publicaţii locale, membre ale API, şi-au
Rezultatele sondajului relevă că, în activitatea lor, 63 la sută din
consolidat poziţia pe piaţa mediatică, reuşind să se afirme atât
cei chestionaţi s-au confruntat cu diverse dificultăţi create de
ca furnizori credibili de informaţie, cât şi ca întreprinderi ce
reprezentanţii consiliilor raionale sau ai primăriilor. Ceilalţi
reuşesc să-şi acopere cheltuielile de producere şi chiar să aibă
respondenţi au declarat că nu au avut niciun fel de probleme în
profit. Acestea au combinat reuşit principiile jurnalismului cu
relaţia lor cu APL.
cele ale marketingului, devenind viabile. Totuşi, în relaţia lor
Diagrama 1. Rata redacţiilor care s-au confruntat cu probleme
cu administraţiile publice locale (APL), nu toate instituţiile
şi a celor care nu au avut probleme în relaţia cu APL:
mass-media au reuşit să rămână pe poziţii de imparţialitate
şi neutralitate. Pe lângă deciziile şi hotărârile APL, publicate
cu titlu de materiale publicitare, unele publicaţii membre ale
35%
API au încheiat contracte de colaborare cu primăriile locale,
potrivit cărora ziarele se angajează să reflecte activitatea APL
probleme în activitate
prin publicarea unui anumit număr de materiale pe întreg
fără probleme
parcursul anului. Relaţia de natură financiară nu poate decât să
afecteze performanţa publicaţiilor, acestea transformându-se
65%
din apărători ai intereselor publicului în promotori ai intereselor guvernelor locale. Iar aceasta poate periclita reflectarea
Printre problemele menţionate se numără atacuri în presa raioobiectivă şi echidistantă a subiectelor importante, privând
nală controlată de APL pentru materialele critice la adresa şeastfel publicul de informaţie importantă.
filor raionului (Cuvântul liber, Leova), acţionarea în judecată
Acest studiu a avut drept scop evaluarea comportamentului
pentru investigaţiile realizate de presa independentă (Cuvântul
mass-media independente în reflectarea activităţilor adminisliber, Leova, Cuvântul, Rezina), accesul limitat la informaţie,
traţiei publice locale şi evaluarea de către membrii Asociaţiei
responsabilii din diferite secţii oferind informaţii doar cu perPresei Independente a relaţiilor lor cu APL. Studiul a constat
misiunea şefilor (Unghiul, Ungheni, Ecoul nostru, Sângerei,)
din două părţi: la o primă etapă a fost efectuat un sondaj în
sau doar după prezentarea demersurilor scrise, răspunsurile
rândul redacţiilor ziarelor locale membre ale Asociaţiei Presei
la acestea fiind deseori formale (Cuvântul, Rezina), limitarea
Independente, care au fost chestionate cu referire la relaţia lor
accesului reporterilor la şedinţele consiliului raional (Unghiul,
cu APL. În a doua etapă a studiului, a fost analizat conţinutul a
Ungheni, Business info, Cimislia, Ecoul nostru, Sângerei, Glia
trei ziare locale pentru a stabili modul în care acestea abordeaDrochiană, Drochia).
ză subiectele ce ţin de activitatea administraţiei publice locale.
1. http://www.api.md/about/history/index.html
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Ziarele chestionate au mai menţionat că organele de presă ale
consiliilor raionale sunt folosite ca instrumente în campanii de
denigrare a ziarelor independente (Cuvântul, Rezina), iar reporterii sunt intimidaţi de către unii funcţionari (Ecoul nostru,
Sângerei, Glia drochiană, Drochia).
Diagrama 2. Cele mai frecvente probleme întâmpinate de massmedia chestionate
campanii de denigrare
acces limitat la informaţie
limitarea accesului reporterilor la
şedinţe
intimidarea reporterilor
acţionarea în judecată
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Relaţia dintre presa independentă şi organele administraţiei
publice locale nu ar trebui să fie de natură financiară. Or, o redacţie plătită din bani publici pentru a scrie despre activitatea
unei primării, de exemplu, va fi mult mai selectivă atunci când
va trebui să vorbească şi despre acţiuni nu tocmai pozitive
întreprinse de aceste primării. Aceasta duce la loialitate faţă de
organele de stat, iar cititorii sunt privaţi de informaţie veridică, acestora deseori fiindu-le servite doar informaţii privind
succesele înregistrate de conducerea la nivel local.
Conform rezultatelor sondajului, majoritatea redacţiilor (6)
intervievate au declarat ca au semnat acorduri de colaborare cu APL, iar trei au răspuns negativ la întrebarea în cauză.
Acordurile respective reprezintă suplimente la contractele de
achiziţie, semnate în urma câştigării de către ziare a concursurilor de achiziţii publice anunţate de autorităţi. În mare,
prevederile acestora sunt prea generale, fără a fi specificate
condiţiile publicării materialelor; acordurile prevăd doar că
ziarele respective vor redacta şi pregăti pentru tipar materialele puse la dispoziţie de APL. Totuşi, o parte din acestea (3
din 6) conţin anumite prevederi conform cărora ziarele „nu
vor publica materiale ce se referă la activitatea formaţiunilor
politice ai căror reprezentanţi fac parte din consiliul raional”
şi „nu vor publica materiale ce reflectă doar punctul de vedere
al majorităţii din CR”. De asemenea, acordurile stipulează că,
în campaniile electorale, nu vor fi publicate materiale ce vor
reflecta activitatea APL.
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Diagrama 3. Rata mass-media ce au semnat acorduri de colaborare cu administraţia publica locală
6
5
4

acorduri semnate cu APL

3

fără acorduri semnate cu APL

2
1
0

acorduri semnate cu fără acorduri semnate
APL
cu APL

Majoritatea absolută (89%) a redacţiilor chestionate a afirmat
că nu are vreo regulă scrisă sau nescrisă în redacţii privind
modalitatea de reflectare a APL. Un singur ziar a răspuns că
în activitatea sa se conduce de anumite reguli, cum ar fi, de
exemplu, următoarele: „informaţiile despre APL trebuie să fie
documentate şi verificate prin câteva surse”, „ziaristul este în
drept să refuze să scrie materialele în cazul în care apar probleme de ordin deontologic”, „nu sunt acceptate contractele de
editare în cadrul ziarului a unor pagini sau suplimente ale APL
ce conţin materiale de informare şi opinie”, iar „documentele
APC menite să faciliteze accesul cetăţenilor la informaţiile de
interes public sunt publicate doar contra plată”.
Toţi respondenţii au răspuns că anunţurile, inclusiv mesajele
de felicitare semnate de preşedinţii de raioane, sunt întotdeauna plătite ca publicitate. La fel, contra plată sunt publicate şi
deciziile APL. De remarcat că unele ziare (2) au declarat că
publică contra plată doar deciziile oficiale pe care le consideră importante, pe când altele (7) nu fac distincţie pe criterii
de importanţă a materialelor. Nicio redacţie participantă la
sondaj nu a indicat că ar aloca spaţiu pentru tipărirea gratuită
a deciziilor APL.
Concluzii:
În baza răspunsurilor oferite de participanţii la sondaj, se poate
concluziona că:
— Majoritatea publicaţiilor locale independente se confruntă
cu diverse probleme în activitatea lor, printre cele mai frecvente fiind limitarea accesului la informaţie şi campaniile de
denigrare întreprinse de reprezentanţii APL.
— Peste jumătate din redacţiile chestionate a semnat un acord
de colaborare cu administraţia publică locală; totuşi, jumătate din acestea conţine prevederi care lasă spaţiu de manevră
mass-media, astfel încât acestea să nu poată fi manipulate de
către APL.
— Marea majoritate a instituţiilor mass-media nu se conduc de
reguli cu referire la modalităţile de reflectare a APL. Acestea
aplică regulile generale ce ţin de reflectarea corectă şi echidistantă a evenimentelor din societate.
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Monitorizarea presei locale
Pentru analiză au fost selectate ziarele Ecoul nostru din Sângerei, Glia drochiană din Drochia şi Business info din Cimislia.
Acestea au fost monitorizate pentru a stabili frecvenţa publicării materialelor ce vizează direct sau indirect APL, suprafaţa
alocată, importanţa pe care o atribuie subiectelor relevante şi
tonalitatea în care aceasta apare în ziarele respective. În total,
au fost analizate 30 de ediţii publicate de ziarele analizate în
perioada ianuarie-decembrie 2007, câte 10 ediţii per ziar, la un
interval de 5 ediţii, începând cu 2 februarie 2007.
Publicaţia Business info a fost creată în 1995, apărând, iniţial,
lunar, în limba română pe patru pagini, formatul A4, cu un
tiraj de 1000 exemplare, difuzat gratuit, în special în oraşul
Cimişlia. În timp, ziarul şi-a schimbat formatul de la A4 la A3
şi şi-a extins aria de distribuţie.
Actualmente, ziarul se editează în 12 pagini, formatul A3, cu
un tiraj de 6000 exemplare, fiind distribuit în patru raioane:
Basarabeasca, Cimişlia, Hânceşti şi Leova.
Ecoul nostru, primul ziar independent din raionul Sângerei, a
fost creat în 1999. Apare în limba română, 8 pagini, formatul
A3, cu un tiraj de 3300 exemplare. Din anunţul de promovare,
plasat pe site-ul API, desprindem două momente relevante:
„Ecoul nostru este un ziar, care nu slujeşte puterea şi nici un
partid politic” şi „Ecoul nostru nu urmăreşte alt scop decât
acela de a aduce în casele cititorilor informaţia aşa cum este ea”.
Publicaţia Glia drochiană a fost înregistrată în 1999 ca entitate
neafiliată structurilor de stat. Iniţial, a avut un tiraj de 250 de
exemplare, care ulterior a crescut până la 2500 de exemplare.
Apare în limbile română şi rusă, în 8 pagini, formatul A3.
Frecvenţa materialelor şi suprafaţa prevăzută
Rolul crucial al mass-media într-o societate în tranziţie e de a
servi atât ca sursă de informaţie echilibrată şi imparţială, cât şi
ca forum pentru dezbateri şi expresie politică2. Potrivit principiilor unui jurnalism profesionist, informaţia oferită publicului
trebuie să fie veridică, echilibrată şi să nu tolereze partizanatul
în favoarea unei sau altei părţi. Jurnaliştii ar trebui să conştientizeze rolul care le revine atunci când selecţionează ştirile şi
să nu se lase influenţaţi de opiniile personale atunci când scriu
despre un subiect sau altul. Rolul lor e de a oferi cetăţenilor
suficientă informaţie, astfel încât aceştia să fie bine informaţi
atunci când participă la procesul de luare a deciziilor3.
În cele 30 de ediţii analizate, cele trei publicaţii trecute în revistă au publicat în total 79 de materiale ce corespund obiec2. Webster, D. (1992). Building free and independent media. Freedom
paper, 1. Retrieved January 29, 2008, from http://usinfo.state.gov/products/
pubs/archive/freedom/freedom1.htm
3. Eliot, D. (2003). Balance and context: Maintaining media ethics. Phi Kappa
Phi Forum. Retrieved January 25, 2007, from http://findarticles.com/p/articles/mi_qa4026
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tivelor studiului. Cele mai multe materiale care au vizat direct
sau indirect activitatea administraţiei publice locale (APL) au
apărut în ziarul Business info – 40, urmat de Ecoul nostru cu
20 de materiale şi Glia drochiană – cu 19 materiale relevante.
Materialele au vizat, în general, chestiunile discutate în cadrul
şedinţelor ordinare ale consiliilor raionale şi primăriilor, au
informat despre hotărârile şi deciziile adoptate de aleşii locali şi
au pus în discuţie diferite aspecte privind subiectele de interes
public.
Cele trei ziare monitorizate au prevăzut în total 18 794 cm2,
cea mai mare suprafaţă fiind afectată de Ecoul nostru - 7227
cm2. Business info a rezervat acestor subiecte 6870 cm2, iar
Glia drochiană – 4697cm2. Totuşi, raportat la numărul total de
materiale publicate în perioada de referinţă de ziarele analizate,
Business info deţine întâietatea cu aproximativ 17% din numărul total de 231 materiale publicate, urmat de Ecoul nostru – 15
la sută din 137 şi Glia drochiană – 14 la sută din totalul de 137
materiale publicate în cele 10 ediţii analizate.
Diagrama 4. Numărul total de materiale relevante publicate în
perioada ianuarie-decembrie 2007
Frecvenţa

40
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Business info

Ecoul nostru

Glia drochiană

Importanţa/Amplasarea materialelor
Amplasarea materialelor în presa scrisă serveşte drept indicator al importanţei subiectelor reflectate. Inserând un material
pe prima pagină, presa indică asupra importanţei pe care o
atribuie subiectului respectiv. În general, materialele analizate
nu întotdeauna au fost considerate prioritare de către redactori,
fiind plasate preponderent în paginile interioare ale ziarelor
monitorizate.
Aproximativ o treime din numărul total de materiale analizate
(27 din 79) a fost plasată pe prima pagină. Cele mai multe materiale de acest gen (12) a plasat pe prima pagină Business info,
iar cele mai puţine (6) – Ecoul nostru. Glia drochiană a considerat importante 9 din cele 19 materiale relevante (peste 50 la
sută). Totodată, raportând numărul de materiale relevante de
pe prima pagină la numărul total de materiale ce corespund tematicii monitorizării publicate de fiecare ziar în parte, situaţia
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se inversează, Glia drochiană deţinând întâietatea cu 47 la sută,
urmată de Business info şi Ecoul nostru, cu cate 30% fiecare.
Diagrama 5. Numărul materialelor relevante plasate pe prima
pagină în cele trei ziare analizate
33%
Business info
Glia drochiană
22%

Ecoul nostru

45%

De cele mai dese ori pe prima pagină au apărut materiale ce
se refereau la şedinţele ordinare ale consiliilor raionale (vezi
„Totaluri pe august, sarcini pe septembrie”, Business info, 7
septembrie 2007, „În activitatea consiliului raional Cimişlia
au apărut momente noi, destul de relevante”, Business info, 9
noiembrie 2007; „Organigrama şi statele de personal au fost
modificate”, Glia drochiană, 9 noiembrie 2007; „Direcţia învăţământ are un nou şef ”, Glia drochiană, 21 octombrie 2007),
precum şi diferite mesaje de felicitare adresate profesorilor,
bibliotecarilor, cu prilejul zilelor profesionale ale acestora,
care, deşi au fost plătite ca publicitate, nu au fost marcate ca
atare. De remarcat că Ecoul nostru a acordat mai puţină atenţie
materialelor privind şedinţele oficiale ale APL, plasându-le
în paginile interioare ale publicaţiei. Materialele din prima
pagină din acest ziar au vizat mai mult sau mai puţin subiecte
de interes public (vezi „Baruri sau bordeluri?”, Ecoul nostru,
2 februarie 2007; „Lansarea punctului de contact în afaceri la
Sângerei”, Ecoul nostru, 9 noiembrie 2007).
Tonalitatea reflectării
Funcţia centrală a mass-media – cea de informare a publicului
cu privire la faptele şi evenimentele importante – nu trebuie să
fie confundată sau substituită cu propagarea anumitor interese,
în special ale guvernanţilor atât la nivel naţional, cât si local.
Jurnaliştii trebuie să respecte obligaţia de a furniza cetăţenilor
informaţii veridice şi de a oferi un forum pentru discuţii şi
păreri de alternativă.
În cea mai mare parte a materialelor analizate, APL a fost
prezentată în context pozitiv (41 din 79) sau neutru (35 din
79). Acest fapt poate fi explicat prin prezenţa acordurilor de
colaborare semnate cu APL, care prevăd reflectarea activităţilor întreprinse de APL. De remarcat că niciunul din materialele referitoare la activitatea APL nu a fost marcat ca material
publicitar.
Cele mai multe materiale care prezentau în lumină pozitivă
administraţia publică locală au apărut în Business info (22
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sau 55% din numărul total de materiale relevante). De regulă,
articolele din acest ziar au descris activitatea APL şi deseori
au conţinut aprecieri pozitive la adresa reprezentanţilor APL.
Astfel, de exemplu, Business info a prevăzut spaţiu pentru un
material „în roz” de la „adunarea de bilanţ” a activităţii Secţiei
Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei din raionul Hânceşti care
accentuează că în 2006 specialiştii acestei secţii au făcut “un
lucru mare şi important” şi vor reuşi să soluţioneze problemele care au mai rămas pentru că „există conlucrare între toate
verigile” (vezi Business info, „Grija comună faţă de oameni”, 2
februarie, p.3). Un alt exemplu în acest sens este materialul privind situaţia tensionată din s. Albina, în legătură cu procesul
de gazificare a satului. Aceasta, potrivit ziarului, a fost rezolvată doar datorită implicării consilierilor raionali, care în ziar
apar în postură de „salvatori”, în timp ce primarul din Albina şi
alte persoane din sat sunt prezentaţi drept incompetenţi (vezi
„Напряженная обстановка”, Business info, 7 martie 2007, p.
10).
Glia drochiană şi Ecoul nostru au avut câte 8 şi, respectiv, 11
materiale, care au prezentat administraţia publică locală în culori pozitive. De remarcat că cea mai mare parte a materialelor
din Ecoul nostru nu s-a limitat la o trecere în revistă a problemelor discutate la şedinţele ordinare ale Consiliului raional şi
la evidenţierea celor ce ar fi creat o imagine pozitivă APL, ci au
tratat în profunzime probleme comunitare. Astfel, la 2 februarie, pe prima pagină a ziarului a fost plasat un material intitulat
„Baruri sau bordeluri?” în care autorul porneşte de la condiţiile
insalubre şi serviciile inadecvate prestate de multe din barurile
locale, discutate la şedinţa Consiliului raional, şi vine cu detalii
noi despre situaţia de la barurile din localitate (2 februarie,
p.1). Un alt material, „Salubrizarea unor localităţi din Paşti în
Paşti”, se referă la raidul unei comisii create în scopul evaluării
bilunarului ecologic, anunţat de autorităţi, şi punctează problemele care au apărut pe parcurs (16 martie 2007, p. 2).
În acelaşi context, Glia drochiană a publicat preponderent materiale de la şedinţele consiliului raional, având şi câteva rubrici
permanente la acest capitol. Astfel, la rubrica Administraţia
publică locală: deziderat şi faptă, sunt publicate materiale în
care primarii din diferite localităţi din raionul Drochia apar în
lumină pozitivă (vezi, de exemplu, „Antoneuca are un parteneriat consolidat” – un articol laudativ semnat de un locuitor al
s. Antoneuca, din 2 februarie 2007, p. 6; „Întru binele întregii
comunităţi”, material semnat de un consilier din Ochiul Alb
despre activitatea primarului, din 13 aprilie, p. 2). La rubrica Activitatea organelor publice locale este inserat articolul
„Aspectele teoretice şi practice cer consolidare” privind organizarea de către Consiliul raional şi Primărie a unei întruniri de
lucru cu primarii şi viceprimarii. O altă rubrică – La consiliul
raional – găzduieşte materiale de la şedinţele consiliului (vezi,
de exemplu, „Organigrama şi statele de personal au fost modi-
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ficate”, 9 noiembrie 2007, p.1).
În cele 30 ediţii analizate, au fost înregistrate foarte puţine
materiale critice în care administraţia publică locală ar fi fost
prezentată în context negativ. Unul din ele a apărut în Business
Info din 14 decembrie 2007, acesta referindu-se la lipsa de
conlucrare şi stagnare în activitatea consiliului (vezi „De mai
bine de jumate de an în Consiliul raional Hânceşti continuă
„războiul declaraţiilor”, p. 2). Alte două materiale de acest
gen au fost publicate în Glia drochiană: în primul caz, autorul
a criticat încercarea preşedintelui raionului de a influenţa
politica editorială a ziarului (vezi „Cum să vă înţelegem,
domnule preşedinte?”, 2 februarie 2007, p.1), iar în al doilea a
criticat APL pentru că nu întreprinde nimic pentru a soluţiona
situaţia dezastruoasă a unei străzi din oraş („Va reînvia oare
„Burebista”?, 9 noiembrie, p. 3).
Diagrama 6. Tonalitatea prezentării reprezentanţilor administraţiei publice locale în cele trei ziare monitorizate
25
20
Pozitiv

15

Neutru

10

Negativ

5
0
Business info

Glia drochiană

Ecoul nostru

De menţionat că cea mai mare parte a materialelor analizate a
prezentat realitatea mai mult de pe poziţia APL, şi nu a oamenilor de rând. Jurnaliştii au dat prioritate subiectelor oficiale, în
detrimentul subiectelor comunitare. Astfel, deseori, interviurile cu reprezentanţi ai diferitelor departamente şi secţii raionale
se referă mai mult la diverşi indicatorii înregistraţi de-a lungul
anului, care, de regulă, sunt mai buni decât cei din anul 2005,
activitatea acestora „fiind apreciată şi de structurile republicane” (vezi, de exemplu, “Atenţia mai mare putea evita tragediile”,
un interviu cu responsabili de la serviciul pompieri din Cimişlia, publicat de Business info, p.3,; „Situaţia social-economică a
raionului”, o ştire privind datele statistice referitoare la situaţia
demografică, salarii, restanţele agenţilor economici, oferite de
secţia raională pentru statistică, din Ecoul nostru, 16 martie,
p. 8; „Drochia în cifre şi fapte”, material bazat pe date de la
Direcţia statistică, publicat de Glia drochiană, 22 iunie, p. 1). În
ziarele monitorizate au apărut multe materiale semnate de po-

liţişti şi procurori care prezintă situaţia din domeniul lor doar
în lumină pozitivă. De asemenea, majoritatea materialelor/
rapoartelor de la şedinţele consiliilor raionale se limitează la o
trecere în revistă a subiectelor puse în discuţie, fără a evidenţia
şi a pune pe tapet chestiunile cele mai importante şi impactul
pe care acestea ar putea să-l aibă asupra publicului.
Concluzii
În baza rezultatelor monitorizării celor trei publicaţii, se poate
afirma că:
− Activitatea administraţiei publice locale este reflectată cu
regularitate de toate ziarele analizate, care dedică destul de
mult spaţiu pentru a informa publicul despre APL;
− Unele ziare acordă o mare importantă materialelor axate pe
activitatea APL, o bună parte din materialele analizate fiind
plasată pe prima pagină a ziarelor.
− Majoritatea materialelor relevante favorizează administraţia
publică locală, care apare preponderent în context pozitiv şi
neutru.
Recomandări
− Mass-media independente ar trebui să revadă şi să definească clar responsabilităţile pe care le au faţă de societate în
procesul de instaurare a democraţiei;
− Să denunţe public orice tentativă a APL de a interveni în politica editorială a redacţiilor, de a limita accesul la informaţie
sau de a denigra activitatea presei independente;
− Să-şi păstreze independenţa financiară faţă de autorităţile
publice;
− Să marcheze corespunzător toate materialele privind
activitatea APL care apar conform acordurilor încheiate cu
APL. Aceasta le va permite redacţiilor să rămână pe poziţii
de neutralitate şi să vină cu materiale proprii ori de câte
ori acestea consideră necesară elucidarea unor chestiuni de
interes public.
Autorităţile publice ar trebui să se abţină de la ingerinţa în
activitatea mass-media, să ofere acces la informaţia solicitată
conform legislaţiei în vigoare şi să reacţioneze adecvat la materialele critice din presa independentă.
Nadine Gogu
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Monitorizarea anunţurilor publicitare, plătite cu bani
publici, în ziarele cu distribuţie naţională şi locală

M

onitorizarea a fost efectuată în perioada decembrie
2007 – mai 2008, pentru a se stabili în ce măsură beneficiază presa de stat şi cea privată de publicitatea plătită cu
banii publici şi care sunt furnizorii ce distribuie publicitatea
de stat (guvernul R.M., instituţiile publice, întreprinderile
de stat, întreprinderile municipale etc.).

În paginile publicaţiilor supuse monitorizării – 4 ziare naţionale şi 4 locale, de limbă română şi de limbă rusă – au fost identificate şi măsurate spaţiile publicitare: anunţurile şi materialele
publicitare din publicatiile repartizate, inclusiv materialele care
pot fi considerate drept publicitate camuflată. Faptul identificării unui material ca anunţ publicitar, material publicitar sau
pubicitate camuflată nu presupune neapărat obţinerea unor
plăţi de către publicaţiile respective.
1. Numărul şi sursa anunţurilor şi materialelor publicitare
Timpul, cotidian de limbă română, apare luni-joi în volum de
8 pagini A3, iar vineri – 24A3. În caseta tehnică este indicat
„tirajul săptămânal” de 46750 exemplare.
În perioada supusă monitorizării, cotidianul „Timpul” a beneficiat, în total, de 168 anunţuri şi materiale publicitare plătite
din bani publici – ministere, departamente, administraţia
publică locală, întreprinderi de stat etc.
De cele mai dese ori, anunţurile publicitare din această categorie au venit de la:
− judecătorii (MJ), conţinând citaţii de prezentare la procese
judiciare (deşi publicarea citaţiilor este plătită, de obicei, de
către reclamant, aceasta se face în numele instituţiei publice şi
relevă preferinţele acesteia);
− administraţiile publice locale (APL) – anunţarea unor licitaţii
de vânzare a unor bunuri publice – terenuri, imobile;
− diverse instituţiii de învăţământ (MET) – admiterea la studii;

− Ministerul Culturii şi Turismului (MCT) – felicitări, condoleanţe, locuri vacante.
Volumul total de anunţuri publicitare a fost de 11 334,52 cm2.
De remarcat lipsa unei creşteri a numărului de anunţuri publicitare. Instituţiile centrale – aparatele ministeriale aproape că
nu plasează anunţuri în acest ziar. Excepţie – Ministerul Afacerilor Externe care a publicat, în ianurie şi februarie, anunţul
privind organizarea unui concurs pentru elaborarea siglei şi
sloganului preşedinţiei RM la SEECP (Procesul de Cooperare în
Europa de Sud-Est) (vezi Tabelul 1)
Moldova Suverană, cotidian de limbă română, apare marţivineri, în volum de 4 pagini A2, cu „tiraj săptămânal” de 18452
exemplare.
„Moldova Suverană” a publicat în perioada supusă monitorizării 972 de anunţuri şi 35 materiale publicitare. Majoritatea au
venit de la:
− judecătorii (MJ) – anunţuri privind solicitarea prezenţei anumitor persoane la procese (MJ), executarea silită a deciziilor
judecătoreşti, locuri vacante la Ministerul Justiţiei;
− administraţiile publice locale (APL) – anunţarea unor licitaţii
de vânzare a unor bunuri publice (terenuri, imobile etc.);
− instituţii din cadrul Ministerului Sănătăţii (MS) – concurs
pentru funcţii vacante, condoleanţe colective (marea majoritate);
− instituţii din cadrul Ministerului Educaţiei şi Tineretului
(MET) – concurs de angajare la posturi vacante, prezentări ale
unor instituţii de învăţământ, condoleanţe;
− Academia de Ştiinţe (AŞ) – concurs de proiecte, promovarea
unor proiecte realizate (mioarele moldoveneşti cu noi calităţi
performante, tehnologia de recondiţionare a pieselor uzate cu
acoperiri galvanice”) etc.;

− întreprinderi de stat – concursuri penru locuri vacante,
− instituţii aparţinând Ministerului Ocrotirii Sănătăţii (MS) –
închiriere de spaţii, arendă terenuri.
felicitări, condoleanţe, locuri vacante din partea unor instituţii
aparţinând MS;
Tabelul 1. Volumul de publicitate în ziarul „Timpul”
Decembrie 2007 Ianuarie
Suprafaţă

1761,7

Anunţuri
29
şi materiale
publicitare

Februarie Martie

Aprilie

Mai

Total

2447.33

1360,94

2212,04 1421,99 2130,52

11334,52

26

22

36

168

29

26
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Aparatul Preşedinţiei, Parlamentului, Guvernului şi aparatele
unor ministere – MET, MCT, MS, au publicat în „Moldova
Suverană” în majoritatea cazurilor anunţuri despre unele posturi vacante şi condoleanţe. Un exemplu de material publicitar
camuflat este un articol din 10.01.08, în care este descrisă
strategia USM pentru anul 2008; Angela Chicu, şeful Centrului
de Presă al MDI semnează un articol despre faptul că MDI va
asigura un nou salt în dezvoltarea tehnologiilor informaţionale”, la 05.02.08; iar la 11.03.08, ziarul publică o pagină dedicată
Universităţii de Educaţie Fizică şi Sport, semnată de prorectorul instituţiei.
Volumul total de anunţuri şi materiale publicitare este de 46
859, 04 cm2. (vezi Tabelul 2)
Nezavisimaia Moldova, cotidian de limbă rusă, apare marţijoi, în volum de 4 pagini format A2, iar vineri în volum de 32
pagini A3, „tiraj săptămânal” de 18950 exemplare.
„Nezavisimaia Moldova” a publicat în perioada supusă monitorizării 199 de anunţuri, 19 materiale publicitare şi 38 de
materiale care pot fi considerate drept publicitate camuflată.
De cele mai frecvente ori, publicitatea a venit din partea:

− Întreprinderilor de stat şi municipale (logoul Băncii Sociale,
„Moldcomuntrans”, „Tutun-CTC”, „Air-Moldova”, serviciile
Căii Ferate, selectarea unei companii de audit, raportul „Moldova Gaz” etc.). Exemple de materiale care au fost considerate
drept publicitate camuflată: de Ziua Internaţională a Aviaţiei
Civile sunt menţionate rezultatele, succesele, precum şi obiectivele aviaţiei civile. Preşedintele Voronin a vizitat Universitatea
din Comrat unde a discutat cu studenţii (28.02.08). Evenimentul a avut loc în perioada alegerilor din UTA Gagauz-Yeri. În
acelaşi număr, ziarul publică mai multe aspecte din activitatea
membrilor blocului „Pentru Găgăuzia prosperă”). Ziarul publică un amplu material despre activitatea Agenţiei de stat privind achiziţiile publice, rezervele materiale şi ajutorul umanitar. Un articol amplu despre activitatea Liceului Academiei de
Ştiinţe (23.05.08); un amplu material despre raionul Dubăsari,

Edineţ şi întreprinderile locale, un amplu material despre SA
„Promteh-gaz”, responsabil de realizarea programului naţional
de gazificare (24,04.08);

− administraţiilor publice locale (anunţurea licitaţiilor de
terenuri sau imobile);
− instituţiilor din cadrul Ministerului Educaţiei şi Tineretului
(înscrierea la cursuri, felicitări, condoleanţe etc.);
− Guvernului (concursul pentru premiile de stat, expoziţii sub
egida guvernului, condoleanţe etc.);
− Ministerului Justiţiei, Ministerului Dezvoltării Informaţionale (adresa site-ului, servicii contra plată, programul activităţii
secţiilor teritoriale).
Volumul total de anunţuri şi materiale publicitare, inclusiv
publicitatea camuflată este 56941, 4 cm2. (vezi Tabelul 3)
Komsomolskaia Pravda, cotidian de limbă rusă, apare lunisâmbătă în volum de 24 pagini A3, tiraj 8635 exemplare, iar joi
în volum de 56 pagini format A3, tiraj 58500 exemplare.
„KP” a publicat în perioada supusă monitorizării 137 anunţuri,
29 materiale publicitare şi 21 materiale care par a fi publicitate
camuflată.
De cele mai dese ori, aceste materiale au venit de la întreprinderi de stat şi municipale (Calea Ferată, „Air Moldova”, „Moldasig”, „Apă-Canal”, „Moldova-Concert”, „Moldconstruct”,
„Poşta Moldovei”, „Moldtelecom”), Ministerul Agriculturii,
Oficiul Forţei de Muncă (lista locurilor vacante etc.), Ministerul Dezvoltării Informaţionale (servicii de paşaportizare şi
eliberare a documentelor), instituţii de învăţământ din cadrul
Ministerului Educaţiei şi Tineretului, administraţiile publice
locale. Exemple de publicitate camuflată: un cetăţean întreabă,
iar ziarul îi răspunde că acesta ar putea să beneficieze de serviciile Băncii de Economii la primirea pensiei; la solicitarea unui
cetăţean, ziarul publică telefoanele de la „Moldova-Gaz” unde
acesta poate să se adreseze pentru a-şi instala o centrală de gaz.

Tabelul 2. Volumul de publicitate în ziarul „Moldova Suverană”

DATA

Decembrie 2007 Ianuarie

Suprafaţă

6734,57

14288,88 13367,27

12448,74 6628,06 5840,26 46859,04

Anunţuri

152

151

212

177

150

Materiale publicitare

1

17

15

1

1

DATA

Decembrie 2007 Ianuarie

Februarie Martie

Aprilie

Suprafaţă

9341

1758,25

9973

13680,5

14412,75 7776

56941,4

Anunţuri

21

35

29

32

39

199

4

5

1

5

Februarie Martie

Aprilie

Mai

130

Total

972
35

Tabelul 3. Volumul de publicitate în ziarul „Nezavisimaia Moldova”

3
Publicitate camuflată 12
Materiale publicitare

Mai

43

7
6

10

Total

19
4

38
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Tabelul 4. Volumul de publicitate în ziarul „Komsomolskaia Pravda”

DATA

Decembrie 2007 Ianuarie

Februarie Martie

Aprilie

Mai

Total

Suprafaţă

9850

9611,5

10518,25

6896,5

14472

7462

58810,25

Anunţuri

44

16

17

12

29

19

137

Materiale publicitare

14

3

5

1

29

Publicitate camuflată

2
4

4

1

3

7

6

21

DATA

Decembrie 2007 Ianuarie

Februarie Martie

Aprilie

Suprafaţă

15754

3888,5

10909

8844,05

16165,75 8915,5

64476,8

Anunţuri

36

36

31

31

48

35

217

Materiale publicitare

6
1

10

2

3

6

3

30

3

3

1

10

Tabelul 5. Volumul de publicitate în ziarul „Golos Bălţi”

Publicitate camuflată

Mai

Total

Tabelul 6. Volumul de publicitate în ziarul „SP”

DATA

Decembrie 2007 Ianuarie

Februarie Martie

Aprilie

Mai

Total

Suprafaţă

814,26

1835,33

1427,6

1466,93

890,18

8094

Anunţuri

10

21

19

21

19

11

Materiale publicitare

1

1

1

1659,70

(12.05.08); la 23.05.08 ziarul publică pe două pagini informaţii
privind taberele de odihnă de la Vadul lui Vodă. La 22.04.08,
un funcţionar de la aeroportul Chişinău informează despre o
nouă rută spre Moscova.
Volumul total de anunţuri şi materiale publicitare, inclusiv
publicitatea camuflată, este 58 810, 25 cm2. (vezi Tabelul 4)
Golos Bălţi, bisăptămânal, apare, în limba română şi rusă,
marţi, în volum de 4 pagini format A3, şi vineri, în volum de
8-16 pagini format A3. Nu este indicat tirajul. A fost monitorizată varianta rusă.
„GB” a publicat în perioada supusă monitorizării 217 anunţuri,
30 materiale publicitare şi 10 articole care pot fi considerate
drept publicitate camuflată.
Întreprinderile de stat şi municipale se plasează de departe
printre cei mai frecvenţi clienţi publicitari ai ziarului: „Air
Moldova” (anunţă preţul biletelor la cursele aeriene), „Poşta
Moldovei” (anunţă continuarea abonării), CET-Nord, REDNord (cer achitarea serviciilor, anunţă tender pentru lucrări
de construcţie, deconectări de la reţea, adunarea acţionarilor
etc.), „Apă-Canal Bălţi”, „Bălţi-Gaz” (deconectări, lucrări de
deservire tehnică).
Un exemplu de publicitate camuflată este interviul din 8.02.08
cu directorul „Moldasig”-Bălţi care vorbeşte, printre altele, şi
despre oferta companiei. Fracţiunea comuniştilor din Consiliul

1

101
4

Municipal felicită cetăţenii cu ocazia sărbătorilor de primăvară.
Administraţia publică locală publică deseori anunţuri de
licitaţii, concursuri de oferte pentru procurarea unor bunuri,
condoleanţe etc. Întreprinderi din cadrul Ministerului Transportului îşi anunţă serviciile, iar judecătoriile (MJ) plasează de
cele mai dese ori citaţii de chemare în judecată a unor cetăţeni.
Volumul total de anunţuri şi materiale publicitare, inclusiv
publicitatea camuflată, este 64476,8 cm2. (vezi Tabelul 5)
SP, săptămânal de limbă rusă, apare joi, în volum de 44 pagini
format A3, cu un tiraj de 6000 exemplare.
„SP” a publicat în perioada supusă monitorizării 101 anunţuri,
4 materiale publicitare.
Cei mai frecvenţi clienţi publicitari au fost:
− judecătoriile din cadrul Ministerului Justiţiei, cu citaţii de
prezentare la procese a unor cetăţeni, instituţii din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne (anunţuri de dare în urmărire
generală a unor persoane, dispariţia unor persoane, concurs de
posturi vacante);
− administraţia publică locală (anunţuri cu privire la desfăşurarea unor activităţi, solicitări către populaţie să demonteze
crucile de la marginea drumurilor).
Volumul total de anunţuri şi materiale publicitare este 8094
cm2 (vezi tabelul 6)
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Tabelul 7. Volumul de publicitate în ziarul „Observatorul de Nord”

DATA

Decembrie 2007 Ianuarie

Februarie Martie

Aprilie

Mai

Total

Suprafaţă

504,23

520,21

1071,28

1256,09

713,94

610,86

4676,61

Anunţuri

19

20

24

28

23

12

126

Materiale publicitare

1

2

1

4

Tabelul 8. Volumul de publicitate în ziarul „Realitatea”

DATA

Decembrie 2007 Ianuarie

Februarie Martie

Aprilie

Mai

Total

Suprafaţă

3958.8

4892,50

8118

6723,5

2409,5

6574

32676,3

Anunţuri

15

25

40

30

17

24

149

Materiale publicitare

10

9

14

4

3
2

Publicitate camuflată
Observatorul de Nord, săptămânal de limbă română, apare
vineri, în volum de 16 pagini format A3, cu tirajul de 7215.
„ON” a publicat în perioada supusă monitorizării 126 anunţuri, 4 materiale publicitare.
Cei mai frecvenţi clienţi au fost administraţiile publice locale
(anunţarea unor licitaţii, felicitări, condoleanţe), spitale din cadrul Ministerului Sănătăţii, instituţii de învăţământ din cadrul
Ministerului Educaţiei şi Tineretului (locuri vacante, felicitări,
condoleanţe), Ministerul Afacerilor Externe (lista serviciilor,
mijloace de semnalizare moderne etc.), întreprinderi municipale (fabrica de brânzeturi închiriază camere, concurs de
locuri vacante etc.).
Volumul total de anunţuri şi materiale publicitare este 4676,61
cm2. (vezi tabelul 7)
Realitatea, săptămânal de limbă română şi rusă, apare vineri,
în volum de 8 pagini format A3. Nu este indicat tirajul publicaţiei. A fost monitorizată varianta română.
Anunţuri şi materiale publicitare, număr total

40
5

7

„Realitatea” a publicat în perioada supusă monitorizării
149 anunţuri, 40 materiale publicitare şi 7 articole care pot
fi considerate drept publicitate camuflată. Printre cei mai
frecvenţi clienţi publicitari se numără administraţiile publice
locale (deciziile consiliului raional Soroca, anunţarea unor
licitaţii privind vânzarea unor terenuri, imobile, concursuri de
achiziţionare a unor bunuri din bani publici, felicitări, condoleanţe), întreprinderile de stat şi municipale (Banca Socială
oferă credite, „Moldtelecom” publică telefoanele de serviciu),
Inspectoratul Fiscal, Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă
(locurile vacante în câmpul muncii din raion). Exemplu de
publicitate camuflată: Inspectoratul Fiscal de Stat informează
despre activitatea în primele 4 luni şi legislaţia privind impozitul pe pământ care trebuie achitat până la 15 iunie (16.05.08);
un responsabil al SEDP Soroca explică modalităţile şi preţurile
documentelor pe care cetăţeanul le poate primi la domiciliu
(18.04.08).
Volumul total de anunţuri şi materiale publicitare, inclusiv
publicitatea camuflată, este 32676,3 cm2. (vezi tabelul 8)
2. Volumul de publicitate din bani publici (suprafaţa)
După volumul total de anunţuri, materiale publicitare şi
publicitate camuflată, pe primul loc se situează „Golos Bălţi”
– 64476,8 cm2, urmând „Komsomolskaia Pravda” – 58810,25
cm2, „Nezavisimaia Moldova” – 56941,4 cm2, „Moldova Suverană” - 46859,04 cm2, „Realitatea” – 32676,3 cm2. Cu excepţia
cotidianului „Komsomolskaia Pravda”, celelalte ziare private
au obţinut publicitate într-un volum mult mai mic: „Timpul”
- 11334,52 cm2, „SP” – 8094 cm2, „Observatorul de Nord” 4676,61 cm2. (vezi Tabelele 9 şi 10)
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Cele mai multe anunţuri şi materiale publicitare au fost plasate,
de departe, în fostul cotidian guvernamental „Moldova Suverană” – 972 şi 31, apoi în „Golos Bălţi” – 217 şi 30, „Nezavisimaia
Moldova” – 199 şi 19, „Realitatea” – 149 şi 40, „Komsomolskaia Pravda” – 140 şi 29. Cele mai multe articole care pot fi cali-
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Tabelul 9 Numărul total al anunţurilor publicitare din bani publici
Timpul

MS

NM

KP

SP

GB

ON

Realitatea

Suprafaţă

11334,52

46859,04

56941,4

58810,25

8094

64476,8

4676,61

32676,3

Anunţuri

164

972

199

140

101

217

126

149

Materiale publicitare

4

31

19

29

4

30

4

40

4

38

21

Întreprinderi de stat

33

88

55

141

1

22

Întreprinderi municipale

1

9

6

1

2

7

5

171

32

8

16

50

31

95

20

20

10

9

1

MEC

3

6

1

3

MF

8

3

2

1

16

MAIA

5

1

1

5

1

MET

22

46

27

MS

17

97

Publicitate camuflată

10

7

Inclusiv:

APL

49
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MAE

MT

2
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MCT

8

2

18

14

6

1

22

4

2

5

5

7

24

6

9

3

4

13

2

2

10

17

3

3

2

2

1

MJ

59

27

15

8

1

26

2

22

6

1

6

435

18

MAI

3

2

MA

1
4

11

6

2

2

35

Preşedinţie

4

SIND

4

SIS

1

CEC

1

1
5

1

MAPL
AS

3

3

MPS

MDI

13

ficate drept publicitate camuflată s-au întregistrat în paginile
cotidianului „Nezavisimaia Moldova” – 38, „Komsomolskaia
Pravda” – 21, „Golos Bălţi” – 10. (vezi Tabelul 9)
De remarcat faptul că „Timpul”, „SP” şi „Observatorul de
Nord” nu au beneficiat de publicitate de la întreprinderile de
stat (ÎS). Acestea au preferat să-şi plaseze anunţurile şi materialele publicitare în ziarele de limbă rusă „Golos Bălţi” – 141,
„Nezavisimaia Moldova” – 88, „Komsomolskaia Pravda” – 55,
şi, mai puţin în cele de limbă română, „Moldova Suverană” –
33, „Realitatea” – 22.
Administraţiile publice locale preferă fostele ziare guvernamentale şi cele editate de ele însele. „Moldova Suverană” a be-

1

18

2

2

3

neficiat de 171 de anunţuri şi materiale publicitare din partea
APL, comparativ cu 49 publicate de „Timpul”, „Nezavisimaia
Moldova” – 32, comparativ cu 8 în „Komsomolskaia Pravda”,
„Golos Bălţi” – 50, comparativ cu 16 în „SP”, „Realitatea” – 95,
comparativ cu 31 în „Observatorul de Nord”.
Şi instituţiile din cadrul Ministerului Educaţiei şi Tineretului,
Ministerului Sănătăţii, şi judecătoriile (MJ) preferă, pe plan
naţional, fostele ziare guvernamentale, în provincie însă ele nu
urmează acest tipar. „Observatorul de Nord” a beneficiat de la
instituţiile de învăţământ de 22 anunţuri, comparativ cu doar 4
publicate în „Realitatea”. Cam aceeaşi proporţie – de 24 la 6, se
menţine şi în cazul instituţiilor medicale. De asemenea, institu-
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ţiile de pază din Bălţi şi Soroca au plasat anunţurile publicitare
preponderent în ziarele private „SP” – 26 şi „Observatorul de
Nord” – 22.
Subdiviziuniile din cadrul Ministerului Dezvoltării Informaţionale acordă prioritate fostelor ziare guvernamentale şi ziarelor
publice. Totuşi, de cele mai multe anunţuri publicitare din
partea MDI s-a bucurat ziarul „Komsomolskaia Pravda” – 18.
„Timpul” a beneficiat de un singur anunţ.
Guvernul, Ministerul Economiei şi Camera de Comerţ şi
Industrie, care au mediatizat în această perioadă expoziţia

„Fabricat în Moldova”, au apelat la fostele ziare guvernamentale „Moldova Suverană” şi „Nezavisimaia Moldova”, dar şi
la „Komsomolskaia Pravda” (10), ignorând ziarul de limbă
română „Timpul”, cu cea mai frecventă apariţie şi cu un tiraj
mult mai mare decât „Moldova Suverană”.
Ministerul Afacerilor Externe a plasat anunţuri publicitare de 9
ori în „Moldova Suverană” şi doar de două ori în „Timpul”. Se
remarcă o preferinţă a Academiei de Ştiinţe pentru „Moldova
Suverană”, a OFM pentru „Komsomolskaia Pravda” şi „Realitatea”.
Volumul de anunţuri şi materiale publicitare, cm2
„SP”, „Golos Bălţi” („GB”)

Volumul de anunţuri şi materiale publicitare, cm2
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Volumul de anunţuri şi materiale publicitare, cm2
„Nezavisimaia Moldova” („NM”), „Komsomolskaia Pravda” („KP”)
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Ca observaţie generală, se poate spune că numărul zilnic de
anunţuri publicitare este destul de mic. Cu excepţia „Moldovei
Suverane”, unde cifra medie e de 10 pe zi, la celelate publicaţii
cotidiene e vorba de maximum 2-3 anunţuri în fiecare număr.
CONCLUZII
• Analiza rezultatelor prealabile ale monitorizării arată în
mod evident că volumul publicităţii de stat nu depinde
de tirajul publicaţiei. Cotidianul „Timpul”, cu 5 apariţii pe
săptămână, cu un „ tiraj săptămânal” de 46750 exemplare,
beneficiază de un volum mult mai mic de anunţuri şi materiale publicitare furnizate de instituţiile de stat, administraţiile
publice locale, întreprinderile de stat şi municipale decât
fostul ziar guvernamental „Moldova Suverană”, editat de 4 ori
pe săptămână, cu un „tiraj săptămânal” de 19 452 exemplare.
În luna aprilie, de exemplu, diferenţa era de aproape 5 ori,
iar în mai – de aproape 3 ori. În medie, „Moldova Suverană”
a beneficiat din partea instituţiilor publice de un voum de
publicitate de 4,1 ori mai mare decât „Timpul”.
Ziarul „Komsomolskaia Pravda”, cu un volum şi un tiraj de
peste 3 ori mai mare decât fostul ziar guvernamental „Nezavisimaia Moldova”, a avut un volum de anunţuri şi materiale
publicitare relativ egal cu acesta din urmă, respectiv, 58810,25
cm2 şi 56941,4 cm2.

decembrie 2008
• În provincie, discriminarea publicaţiilor private în raport cu
cele publice este şi mai evidentă. La Bălţi, săptămânalul „SP”
cu un volum de 44 pagini format A3 a beneficiat din partea
instituţiilor publice de un volum de publicitate de doar 8094
cm2, de aproape 8 ori mai puţin decât „Golos Bălţi” – 64476,8
cm2, editat de administraţia publică locală, în volum de 4 şi
16 pagini A3, cu un tiraj pe care redacţia nu se încumetă să-l
divulge.
La Soroca, ziarul „Realitatea”, editat de consiliul raional, în
volum de 8 pagini A3, într-un tiraj nedivulgat, a publicat anunţuri şi materiale publicitare din partea instituţiilor publice de
circa 32676,3 cm2, ceea ce este de aproape 7 ori mai mult decât
a obţinut „Observatorul de Nord” (4676,61 cm2), care apare în
volum de două ori mai mare – 16 pagini A3, cu un tiraj de 7
215 exemplare.
• La nivel naţional, constatăm că ziarele de limbă română – „Timpul”, cu 11334,52 cm2, şi „Moldova Suverană”,
cu 46859,04 cm2, au beneficiat împreună de un volum de
58193,56 cm2 de publicitate din partea instituţiilor publice,
ceea ce e de două ori mai puţin decât ziarele de limbă rusă
„Nezavisimaia Moldova” (56941,4 cm2) şi „Komsomolskaia
Pravda” (58810,25 cm2) cu un volum total de 115751,65 cm2.

Studenţii Şcolii de Studii Avansate în Jurnalism discută despre
machetarea ziarelor din Europa
împreună cu instructorul olandez Koen Geurts
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Standarde europene referitoare la relaţiile
financiare dintre stat şi mass-media
1. Recomandările Comitetului de Miniştri al Consiliului
Europei
Consiliul Europei rămâne organizaţia internaţională cea mai
activă atunci când vine vorba de transparenţa surselor de
finanţare a mass-media. Pentru garantarea transparenţei este
importantă Recomandarea nr. R (23) din 2000 a Comitetului
de Miniştri cu privire la promovarea pluralismului media şi
Recomandarea nr. R (94) 13 – din 1994, cu privire la măsurile
ce vizează promovarea transparenţei media1. La fel, Recomandarea nr. R (99) 1 din 1999 cu privire la măsurile de promovare
a pluralismului mijloacelor de comunicare în masă2. Aceste
acte nu au efect direct în ordinea juridică naţională şi nu au
caracter obligatoriu pentru Statele membre. Totuşi, acestea
reprezintă standardul comun, acceptat consensual de Statele
membre ale Consiliului Europei, inclusiv R. Moldova, care este
parte a acestuia din 1995.
1.1. Recomandarea cu privire la măsurile ce vizează
promovarea transparenţei media, nr. R (94) 13 din 22
noiembrie 1994
Recomandarea reprezintă practic ghidul cel mai important
pentru Statele membre ale Consiliului Europei în materia
reglementării accesului publicului la sursele de finanţare a
posturilor de radio, televiziune (audiovizual) şi presă scrisă.
Conform pct. 10 al Memorandumului Explicativ din Anexa
Recomandării, transparenţa se defineşte ca „posibilitatea publicului larg de a avea acces în mod echitabil şi imparţial la anumite date privind Media”. Scopul transparenţei ar fi, conform
tezei a doua, să ofere publicului larg posibilitatea să cunoască
cine sunt proprietarii instituţiei media în cauză în vederea
formării unei opinii despre valoarea informaţiilor relatate de
cei care conduc posturile de radio, televiziune sau ziare.
În viziunea Consiliului Europei, publicului larg ar trebui să i
se ofere cel puţin date privind identitatea managerilor sau a
persoanelor juridice, în ultimul caz, inclusiv a persoanelor care
sunt principalii acţionari ai întreprinderilor media şi care deţin
pachetul de control asupra mijlocului de informare în cauză.
Publicul ar trebui să aibă acces la informaţiile privind achiziţiile de proprietate media, printr-o cerere făcută fie autorităţilor
competente, fie organizaţiilor care activează expres în acest domeniu. Legislaţia naţională trebuie să prevadă obligaţia presei
1. http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/cm/
rec(1994)013&expmem_EN.asp?.
2. Textul integral la http://apel.md/files/docs/Rec_99_1pluralism_mass_media_ro.pdf

scrise de a face publice periodic aceste date.
Consiliul Europei face deosebire între regulile minime de
transparenţă pentru sectorul audiovizual şi cele referitoare
la transparenţa presei scrise. Este important de observat că
ambele categorii privind transparenţa trebuie să ţină cont de
respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor la
care se referă informaţiile.
Recomandarea are în vedere şi salvgardarea concurenţei care ar
putea fi afectată sau, mai general, respectarea regulilor economiei de piaţă care impun, în anumite limite, secretul comercial.
În ce priveşte sectorul presei scrise, transparenţa relaţiilor financiare dintre stat şi întreprinderile din sectorul presei scrise
poate fi garantată prin inserarea în legislaţia naţională a unor
prevederi legislative ce ar impune întreprinderilor din sectorul
presei scrise publicarea unei serii de informaţii clasificate în
următoarele categorii:
a. Informaţii cu privire la persoana juridică care deţine
ziarul respectiv
În cadrul acestei categorii poate fi introdusă obligaţia de a-şi
divulga identitatea toţi fondatorii sau acţionarii PPAP (publicaţiile periodice şi agenţiile de presă) sau numai cei ce deţin cote
de participare semnificative în capitalul întreprinderii, de a
divulga identitatea persoanelor ce deţin, în aplicarea unor contracte sau altor angajamente, o putere de orientare, gestionare
sau de observare asupra funcţionalităţii structurii editoriale a
PPAP.
Această exigenţă se poate extinde nu doar asupra actelor ce
conferă o parte din proprietate, o putere de administrare, orientare sau observare, dar şi asupra actelor ce ar putea realiza pe
viitor acelaşi obiectiv (de exemplu, o promisiune de înstrăinare).
b. Transparenţa în privinţa celor care deţin mai multe proprietăţi în sectoarele mass-media
Informaţiile din această categorie vizează, în primul rând, participaţiile la capitalul altor întreprinderi editoriale (naţionale
şi/sau străine), dar şi participaţiile deţinute în capitalul statutar
al serviciilor de radiodifuziune, pentru a putea identifica proprietăţile încrucişate ale întreprinderilor din sectorul respectiv
şi concentrările3 multimedia. Aceste dispoziţii pot fi aplicate
şi faţă de cotele deţinute în capitalul întreprinderilor aflate în
sectoare conexe cu cel al presei (de ex.: agenţii de publicitate,
tipografii).

3. Detalii la pct. 1.2. privind (Anexa la Recomandarea nr. R (99) 1 “Măsuri
pentru promovarea pluralismului mijloacelor de comunicare în masă.
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c. Identificarea persoanelor sau organismelor care exercită o
influenţă decisivă asupra politicii editoriale
Este vorba de informaţiile referitoare la persoanele sau organismele, care, pe lângă administratorii oficiali ai structurii
editoriale, sunt susceptibile să exercite o influenţă determinantă asupra orientării editoriale a acestui sau acestor organe de
presă4.
d. Informaţiile privind transparenţa în cazul în care activităţile PPAP respective pot fi guvernate de declaraţii privind
politica editorială a publicaţiei în cauză
În cazul în care activitatea organului de presă este reglementată
printr-un text ce defineşte politica sa editorială sau orientarea
sa politică (de ex.: regulament intern), acesta ar trebui să fie, de
asemenea, publicat, divulgarea informaţiilor pe care le conţine
ar permite publicului larg să-şi formeze o opinie despre valoarea şi credibilitatea care merită să fie acordată acestui organ de
presă.
e. Informaţiile privind transparenţa în cazul în care concentrările de presă sunt permise până la un prag legal stabilit
Acestea sunt utile mai ales pentru autorităţile împuternicite
să aloce ajutoare directe întreprinderilor din sectorul presei
în baza condiţiilor care trebuie să fie întrunite pentru a putea
beneficia de un ajutor.
Pe de altă parte, aceste informaţii sunt importante pentru
a aplica dispoziţiile naţionale referitoare la fuziuni5. Astfel,
dacă cotele-părţi de piaţă pe care le deţin cei implicaţi depăşesc norma stabilită şi, prin urmare, concentrarea necesită o
autorizare prealabilă, aceste informaţii vor permite Autorităţii
de concurenţă să verifice dacă plafoanele existente au fost sau
nu depăşite.
1.2. Recomandarea cu privire la măsurile de promovare
a pluralismului mijloacelor de comunicare în masă nr. R
(99) 1 din 19 ianuarie 19996
Actul recomandă guvernelor Statelor membre:
■ să examineze măsurile propuse şi să analizeze includerea lor
în legislaţia şi practicile lor naţionale, dacă este nevoie, pentru
a promova pluralismul media;
■ să evalueze în mod sistematic eficienţa măsurilor adoptate
şi să examineze necesitatea de a le revizui în conformitate cu
dezvoltările economice şi tehnologice din sectorul media.
4. De ex.: Legea Franţei nr. 86-1067 din 30 septembrie 1986 cu privire la libertatea de comunicare (detalii la capitolul 2.1) sau, indirect, Sectiunea 6.1 a
Codului German al Presei din 12 decembrie 1973 vorbeşte despre incompatibilitatea profesiei de jurnalist sau publicist cu deţinerea altor funcţii decât
aceasta, de ex., într-un Guvern, Autoritate publică sau întreprindere privată.
(Versiunea actualizată la 13 septembrie 2006 poate fi accesată la http://www.
presserat.de/Press-Code.227.0.html).
5. Articolele 17 şi 18 din Legea cu privire la protecţia concurenţei nr. 1103XIV din 30 iunie 2000 (nu sunt ajustate la legislaţia UE privind concentrările
economice).
6. Poate fi accesată la http://apel.md/files/docs/Rec_99_1pluralism_mass_media_ro.pdf .
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Consiliul Europei subliniază importanţa elaborării unui cadru
legislativ capabil că prevină sau să contracareze concentrările
economice care ar putea pune în pericol pluralismul mijloacelor de comunicare în masă la nivel naţional, regional sau
local. În acest context, Statele membre ar trebui să stabilească
unele plafoane în legislaţia lor naţională cu privire la presă, în
scopul de a limita influenţa pe care una şi aceeaşi întreprindere
comercială sau unul şi acelaşi grup comercial o poate avea în
unul sau mai multe sectoarele ale mijloacelor de comunicare
în masă. Aceste plafoane ar putea lua în consideraţie tirajul sau
veniturile/cifra de afaceri ale întreprinderilor din sectorul presei. De aici vine necesitatea unor mecanisme credibile pentru
auditul tirajelor şi veniturilor realizate de către acestea.
De asemenea, ar putea fi stabilite limitări ale participării la
capitalul întreprinderilor din sectorul presei. În cazul în care
autorităţile naţionale nu consideră oportună crearea unei
instituţii aparte cu dreptul de a acţiona împotriva fuziunilor
sau altor operaţiuni de concentrare care ameninţă pluralismul
presei, autoritatea generală însărcinată cu protecţia concurenţei
ar trebui să acorde o atenţie deosebită pluralismului mijloacelor de comunicare în masă în cadrul examinării fuziunilor sau
altor operaţiuni de concentrare economică din acest sector.
2. Reglementări generale ale Uniunii Europene privind
susţinerea presei şi transparenţa financiară
Sistemele de protecţie a pluralismului şi a transparenţei presei
în Statele membre ale UE sunt variate şi diferite. Norme unice
nu există, reglementarea acestui domeniu fiind de competenţa
statelor membre7. Există doar unele documente care se referă
tangenţial la acest sector.
Astfel, Directiva 2004/18/CE8 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări,
de bunuri şi de servicii impune statelor membre să asigure
transparenţa ofertelor publice, a costurilor şi beneficiilor societăţilor care au beneficiat de subvenţii. Ea mai solicită Statelor
membre ca autorităţile naţionale să nu facă discriminări între
companii de stat şi cele private. Prevederile în cauză au o
legătură indirectă cu transparenţa în sectorul presei, urmărind
asigurarea concurenţei efective între întreprinderi din sectorul
mass-media la atribuirea unor asemenea contracte9.
Directiva Europeană 92/77/EEC10, denumită generic „a 6-a
directivă europeană privind TVA”, autorizează statele membre
să aplice reducerea TVA pentru livrările de bunuri şi prestaţiile
de servicii din categoriile indicate în anexa sa H, printre care
figurează „ziarele şi presa periodică”.
7. Issues Paper for the Liverpool Audiovisual Conference Media Pluralism What should be the European Union’s role?
8. Adoptată la 31 martie 2004.
9. Ex : Achiziţie publică 244251-2008 de servicii de publicitate şi marketing
publicată în Suplimentul JOUE, http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=N_list_
results.dfl&Template=TED/N_result_details_curr.htm&Page=2&do
cnumber=2008244251&StatLang=FR.
10. Directiva Consiliului European din 19 octombrie 1992 cu privire la sistemul comun al taxei pe valoare adăugată şi modificarea Directivei 77/388/EEC
(aproximarea ratelor TVA).
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Cât priveşte susţinerea financiară a întreprinderilor din
sectorul presei, în UE există doar prevederi generale privind
acordarea ajutoarelor de stat, valabile pentru toate sectoarele
economiei naţionale. Principiul general este stabilit în articolul
87 (1) al Tratatului CE11, care interzice Statelor membre de a
acorda ajutoare de stat care distorsionează sau riscă să distorsioneze concurenţa pe o piaţă. Înseşi procedurile de acordare a
ajutoarelor de stat, cu notificarea obligatorie a Comisiei despre
orice iniţiativă în acest sens, sunt stipulate în Regulamentul nr.
659/1999/CE12. Alin. 3 al articolului 87 stipulează că anumite ajutoare pot fi declarate compatibile cu piaţa comună. În
acest sens, Regulamentul 994/98/CE al Consiliului European,
abilitează Comisia să acorde „exceptări pe categorii”13 pentru
ajutoarele de stat în domeniul culturii şi conservării patrimoniului cultural. Statele membre au obligaţia doar de a înştiinţa
Comisia Europeană despre ajutoarele pe care le acordă în
acest sector. În 2005, odată cu adoptarea Planului de acţiuni
în domeniul ajutoarelor de stat14 nr. COM(2005) 107 final,
Comisia Europeană, pentru a asigura o mai bună orientare a
ajutoarelor de stat acordate în sectorul culturii, îşi propune la
pct. 59 să precizeze rolul şi utilizarea exceptărilor pe categorii
şi să examineze posibilitatea de a acorda acestor exceptări nu
doar un efect pozitiv, dar, în unele cazuri, şi un efect negativ.
Concluzii şi recomandări
Susţinerea presei din bani publici este o practică comună atât
pentru Statele membre ale UE, cât şi pentru alte state europene. Indiferent dacă statele au optat pentru acordarea de
ajutoare financiare directe şi/sau indirecte presei, condiţiile
de beneficiere şi alocare a acestora sunt stabilite expres în acte
normative.
Legislaţia R. Moldova cu privire la presă nu conţine astfel
de reglementări şi nu asigură transparenţa necesară alocării
banilor publici. Cadrul legal existent nu asigură jocul liber al
concurenţei pe piaţa respectivă. Din aceste considerente, este
necesară crearea unei pieţe funcţionale a presei. Concomitent, observăm că Recomandările Consiliului Europei privind
transparenţa mass-media examinate mai sus se regăsesc în
standardele generale europene. Acestea, însă, nu sunt transpuse în legislaţia naţională. Implementarea acestor Recomandări

decembrie 2008
ale Consiliului Europei va constitui un progres real la nivel
legislativ pentru a redresa situaţia din sectorul mass-media,
considerat unul din sectoarele „cruciale” în avansarea relaţiilor
cu UE, precum şi în dialogul cu Consiliul Europei.
Redresarea situaţiei este posibilă printr-o abordare complexă
(în pachet):
1. Este necesară abrogarea prevederilor din Legea presei privind finanţarea PPAP ce contravin principiilor enunţate mai
sus.
În acest sens:
a) pe termen scurt (cu efect imediat), ar trebui elaborat un
mecanism eficient care ar asigura publicarea informaţiilor
privind sursa şi valoarea donaţiilor, inclusiv a celor nefinanciare; precum şi referitor la persoanele care deţin şi influenţează politica editorială a mijloacelor de informare în masă
respective;
b) pe termen mediu, este necesară elaborarea unui proiect de
lege complex privind condiţiile de activitate şi procedurile
de susţinere a presei; crearea şi consacrarea legislativă a mecanismului deetatizării mijloacelor de informare în masă.
2. Este necesară completarea Legii cu privire la publicitate cu
o noţiune nouă şi anume „publicitate publică – publicitate
achiziţionată din bani publici”. De asemenea, trebuie reglementată diferenţa de substanţă existentă între „publicitatea
comercială”, „publicitatea socială” şi „publicitatea publică”
care să prevadă o serie de obligaţii pentru sectorul public,
pornind de la faptul că publicitatea plasată de către autorităţile publice urmăreşte nu doar obiective filantropice şi de
importanţă socială, dar şi alte obiective (de ex.: anunţuri de
angajare etc.).
3. Este importantă şi ajustarea la standardele europene a Legii
privind achiziţiile publice, cu instituirea unor obligaţii de
asigurare a transparenţei publice pe toată durata contractelor de achiziţii publice din sectorul presei, inclusiv obligaţia
autorităţilor contractante implicate de a-şi publica dările de
seamă privind procedurile de achiziţii din sectorul respectiv
pe site-ul web propriu, în aşa fel încât informaţia să poată fi
accesată liber de orice cetăţean.
Beatrice Revenco, Eugen Revenco

11. Tratatul Comunităţii Europene (versiune consolidată), Jurnalul Oficial C 325 din 24 Decembrie 2002.
12. Adoptat la 22 martie 1999.
13. “Exceptările pe categorii” presupune elaborarea unor categorii de ajutoare ce nu necesită obţinerea unei notificări prealabile înainte de acordarea ajutorului.
14. “Aceasta semnifică că unele criterii de exceptări de la notificare vor constitui şi criterii de compatibilitate a ajutoarelor [n.r. – cu piaţa comună], ceea ce va
permite autorităţilor naţionale [n.r. – însărcinate cu atribuţii de acordare a ajutoarelor de stat], de a aplica exceptările pe categorii direct, nu doar afirmând
compatibilitatea acestora, dar şi incompatibilitatea unor ajutoare”.
http://www.aer.eu/fileadmin/user_upload/MainIssues/CohesionRegionalPolicy/Consultations-2005/Com2005-FR.pdf
http://www.mediacom.public.lu/medias/presse_luxembourgeoise/promotion_presse/prom_presse.pdf
http://www.press.lu/
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Legislaţia naţională care determină relaţiile
economice dintre stat şi mass-media
P

revederile relevante ale legislaţiei naţionale, a căror aplicare, la momentul de faţă, determină relaţiile economice
dintre stat şi mass-media, sunt următoarele: Legea presei,
Codul audiovizualului al Republicii Moldova, Legea cu privire
la publicitate, Legea privind achiziţiile publice.
Legea presei1. Aceasta prevede că instituţiile mass-media se
află într-un mediu de afaceri şi le recunoaşte acestora dreptul şi
posibilitatea de a exista autonom. În acelaşi timp, prevede o serie
de derogări pentru finanţarea directă din partea statului a publicaţiilor periodice şi a agenţiilor de presă fondate de autorităţile
publice, Art.12:
„(1) Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă îşi desfăşoară activitatea pe bază de autogestiune. Publicaţiile periodice
destinate copiilor de vîrstă şcolară şi preşcolară sînt finanţate de
către stat; în acest caz ministerele (departamentele) respective
devin fondatorii (cofondatorii) lor.
(2) Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă fondate de către
autorităţile publice se finanţează de la bugetul respectiv.”
Totodată, unicele elemente de transparenţă a provenienţei finanţării presei periodice şi agenţiilor de presă ţin doar de publicarea
bianuală a donaţiilor primite din partea persoanelor fizice şi
juridice:
„(3) Pentru susţinerea publicaţiilor periodice şi agenţiilor de
presă se admit donaţii din partea persoanelor fizice şi juridice
din Republica Moldova şi din străinătate. Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă sînt obligate să publice de două ori pe
an – în ianuarie şi iulie – informaţii privind sursa şi valoarea
donaţiilor, inclusiv a celor nefinanciare.”
Legea presei conţine o interdicţie privind finanţarea directă de
către un stat străin, decât dacă nu există o înţelegere specială
într-un tratat internaţional încheiat bilateral cu acel stat:
„(4) Se interzice finanţarea sau susţinerea în orice altă formă a
publicaţiilor periodice de către guvernele statelor străine, cu excepţia cazurilor prevăzute în acordurile interstatale bilaterale.”
O interpretare restrictivă a acestei norme, în forma ei actuală,
scoate în afara legii orice susţinere, directă sau indirectă, a presei
din oricare fonduri publice străine. Această normă conţine un
risc potenţial pentru programele de cooperare cu organizaţiile
internaţionale şi nu este asigurată de instrumentariul necesar
pentru observarea tuturor formelor de susţinere directă şi indirectă practicate de alte state.
Această lege nu prevede alte condiţii, forme sau proceduri de
susţinere directă sau indirectă sau care ar impune condiţii de
transparenţă pentru presă. Observaţiile de mai sus sunt suficiente pentru a constata ca Legea presei în redacţia actuală nu ţine
cont de noile realităţi economice şi de necesitatea creării unei
pieţe funcţionale în care să activeze presa, distorsionând jocul li1. Legea presei nr.243-XIII din 26.10.1994 (MO RM nr.2 din 12.01.1995).

ber al concurenţei prin susţinerea directă, plenară şi necondiţionată a unor actori. De asemenea, legea în cauză lasă neobservate
alte forme de susţinere directă sau indirectă care pot sau nu pot
fi utilizate pentru susţinerea presei în interes general.
Modernizarea legii presei ar trebui să reflecte de asemenea şi
elementele de transparenţă, inclusiv pentru a asigura o informare
completă a publicului asupra persoanelor care determină politica
editorială, a limita concentrarea excesivă a presei în mâinile unor
persoane etc. conform standardelor Consiliului Europei.
Legea cu privire la publicitate2„... stabileşte principiile generale
ale activităţii în domeniul publicităţii în Republica Moldova şi
reglementează relaţiile ce apar în procesul de producere, amplasare şi difuzare a publicităţii” (preambulul legii).
Potrivit art. 5 al acestei legi, în calitate de furnizori, producători şi difuzori de publicitate pot fi „persoanele fizice şi juridice,
indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare”,
adică inclusiv autorităţile statului şi întreprinderile ce gestionează bani publici.
În art. 14 sunt consacrate condiţiile difuzării publicităţii în presa
periodică: „Publicitatea în publicaţiile periodice finanţate de la
bugetul de stat, altele decât cele specializate în informaţii şi materiale cu caracter publicitar, nu trebuie să depăşească 30% din
volumul unui număr al ediţiei.”
Legea cu privire la publicitate conţine şi prevederi ce au ca obiect
publicitatea socială (art.21):
(1) Publicitatea socială reprezintă interesele societăţii şi ale
statului în ce priveşte propagarea unui mod de viaţă sănătos,
ocrotirea sănătăţii, protecţia mediului înconjurător, integritatea
resurselor energetice, protecţia socială a populaţiei. Ea nu are
scop lucrativ şi urmăreşte obiective filantropice şi de importanţă
socială.
(2) Producerea şi difuzarea gratuită a publicităţii sociale de către agenţii de publicitate, transmiterea patrimoniului lor, inclusiv a mijloacelor financiare, către alte persoane fizice şi juridice
pentru producerea şi difuzarea publicităţii sociale se consideră
activitate de binefacere şi se bucură de înlesnirile prevăzute de
legislaţie.
În procesul de aplicare a acestei legi îşi face apariţia o serie de
probleme ce ţin de finanţarea presei de către stat, care se datorează absenţei unor prevederi exprese privind utilizarea banilor
publici pentru publicitate publică şi socială, în baza unor criterii
obiective, imparţiale şi nediscriminatorii. Menţionăm că absenţa
unei prevederi clare care ar reglementa procedurile speciale de
achiziţie de publicitate de către autorităţile publice comportă
riscul unor potenţiale abuzuri, voluntare sau involuntare, din
partea factorilor de decizie (bunăoară, pentru a-şi promova
unele realizări în scopuri exclusiv electorale etc.)
2. Legea nr.1227-XIII din 27.06.1997 cu privire la publicitate (MO RM nr.67-68 din
16.10.1997).
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Legea privind achiziţiile publice3 reprezintă unul dintre cele
mai importante instrumente legislative, a cărui utilizare, la momentul de faţă, determină semnificativ relaţiile economice dintre
stat şi mass-media4. Cu regret, însă, utilizarea finanţelor publice
în domeniul mass-media în baza acestei legi nu este suficient
de transparentă, mai cu seamă la capitolul cheltuieli pentru
publicitate, asistenţă şi abonamente. Aceasta duce la aplicarea
unor criterii subiective, discriminatorii, ineficiente în procesul
distribuirii banilor publici destinaţi mass-media, avantajând în
mod nejustificat unele mijloace de informare în masă în raport
cu altele, afectând concurenţa loială pe piaţa media şi stimulând
actele de corupţie.
Modificarea acestei legi este necesară în vederea instituirii, în
cadrul procedurilor de achiziţii publice, a garanţiilor juridice în
vederea utilizării transparente şi responsabile a banilor publici în
domeniul mass-media, urmărindu-se inclusiv:
• crearea de condiţii egale pentru toate instituţiile mass-media privind accesul la finanţele publice, inclusiv cele utilizate
pentru publicitate de către instituţiile şi agenţii economici
subvenţionaţi, într-o formă sau alta, din bani publici;
• stimularea concurenţei loiale pe piaţa mass-media şi, implicit,
consolidarea independenţei mass-media;
• creşterea rolului mass-media în promovarea guvernării democratice, transparenţei economice, responsabilităţii guvernului
şi combaterii corupţiei, stimularea jurnalismului de investigaţie;
• instituirea unor norme speciale privind accesul la informaţie
în domeniul achiziţiilor publice, care să asigure implementarea
reformelor instituite de autorităţile publice în domeniu.
În vederea utilizării transparente şi responsabile a banilor publici
în domeniul mass-media, este necesară extinderea domeniului
de aplicare a Legii privind achiziţiile publice asupra contractelor
de achiziţii publice mass-media a căror valoare estimativă, fără
taxă pe valoarea adăugată, este egală sau mai mare decât 10000
de lei. Totodată, este necesar a se asigura publicitatea şi transparenţa tuturor achiziţiilor publice mass-media, inclusiv a celor de
valoare mică.
În momentul de faţă, Legea privind achiziţiile publice prevede
obligativitatea aplicării procedurilor de achiziţii publice, în calitate de autorităţi contractante, doar de către persoanele juridice
de drept public – orice entitate „constituită exclusiv pentru a satisface necesităţile de interes public, neavînd scop lucrativ (industrial sau comercial)”. În opinia autorului, este necesară instituirea
calităţii de autoritate contractantă (în cadrul procedurilor de
achiziţii publice) şi pentru persoanele juridice de drept privat,
care corespund uneia dintre condiţiile prevăzute în art.12 alin.(2)
lit.c): „a cărei activitate este asigurată cu bani publici sau a cărei
gestiune constituie obiectul controlului din partea autorităţilor
publice ori a altor persoane juridice de drept public, sau al cărei
consiliu de administraţie, de conducere sau de supraveghere este
format, în proporţie de peste 50 la sută, din membri numiţi de
către entităţile menţionate”. Astfel, spre exemplu, sub inciden-
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ţa Legii privind achiziţiile publice urmează să cadă utilizarea
banilor în domeniul mass-media de către toate întreprinderile de
stat, întreprinderile municipale, precum şi o serie de societăţi pe
acţiuni (S.A. „Apă-Canal Chişinău”, S.A. „UNIC”, S.A. „Moldtelecom” etc.).
Modificarea Legii privind achiziţiile publice este necesară, în
opinia autorului, şi în vederea asigurării şi a altor aspecte ale
publicităţii şi transparenţei achiziţiilor publice mass-media,
precum:
■ publicarea anunţului de intenţie pentru toate contractele de
achiziţii publice mass-media preconizate a fi atribuite până
la sfârşitul anului bugetar, indiferent de valoarea estimativă a
acestora. Anunţul de intenţie privind achiziţiile publice massmedia preconizate urmează a fi publicate, potrivit proiectului
de lege, atât ulterior aprobării bugetului propriu al autorităţii
contractante, cât şi în cazul modificării bugetului propriu al
autorităţii contractante, dacă asemenea modificări au ca efect
apariţia unor achiziţii publice mass-media preconizate;
■ garantarea accesului la o serie de informaţii, prevăzute
(la momentul de faţă) în Legea privind achiziţiile publice:
declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate, semnate de
membrii grupurilor de lucru pentru achiziţii ale autorităţilor
contractante (în cadrul achiziţiilor publice mass-media) –
art.14 alin.(3); documentele prin care se certifică datele de
calificare ale operatorilor economici (participanţi la achiziţiile
publice mass-media) – art.16 alin.(1); deciziile de atribuire a
contractelor de achiziţii publice mass-media – art.22 alin.(2);
informaţiile ce ţin de contractele de achiziţii publice massmedia atribuite – art.22 alin.(3) din Lege; înştiinţarea privind
respingerea tuturor ofertelor în cadrul achiziţiilor publice
mass-media art.29; dosarul achiziţiei publice mass-media –
art.32 alin.(1); informaţia documentată privind examinarea,
evaluarea şi compararea ofertelor în cadrul achiziţiilor publice
mass-media – art.44 alin.(9); darea de seamă privind procedura de achiziţie publică mass-media – art.70 alin.(1);
■ publicarea pe pagina web a Agenţiei Rezerve Materiale,
Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare a copiilor contractelor
de achiziţii publice mass-media şi a copiilor dărilor de seamă
privind realizarea achiziţiilor publice mass-media de valoare
mică.
Totodată, în vederea utilizării responsabile a banilor publici în
domeniul mass-media, este necesară instituirea obligaţiei autorităţilor contractante de a elabora, adopta şi publica pe pagina web
a Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare a unui raport de evaluare a achiziţiei publice mass-media.
În final, este necesară modificarea Legii privind achiziţiile
publice şi în vederea instituirii unor norme speciale, care ar
avea menirea de a garanta obligaţia autorităţii contractante de a
deschide ofertele pentru achiziţii publice mass-media (depuse
în temeiul aceleiaşi invitaţii de prezentare a ofertelor) în cadrul
unei singure şedinţe, precum şi dreptul de acces la informaţie în
cadrul şedinţelor de deschidere a ofertelor.
Eugen Rîbca

3. Legea nr. 96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice (MO RM nr.107-111 din 27.07.2007).
4. A se vedea Raportul Centrului Independent de Jurnalism privind activităţile desfăşurate în cadrul componentei colectarea datelor cu privire la suportul financiar oferit presei de către
autorităţile statului (Proiectul „Relaţiile dintre presă şi autorităţile de stat – spre transparenţă şi responsabilitate”).
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Suportul financiar oferit mass-media de către
autorităţile statului în perioada 2005-2007*
Introducere
Centrul Independent de Jurnalism şi-a propus să determine
modul şi măsura în care instituţiile de stat sprijină mass-media
din R. Moldova. Este pentru prima dată când o organizaţie
neguvernamentală de profil îşi propune asemenea obiectiv.
În pofida existenţei unui cadru juridic vizând accesul la
informaţia de interes public, în mare, corespunzător rigorilor
europene, subiecţii, de la care CIJ a solicitat informaţie, fie au
neglijat solicitarea, fie au dat răspunsuri incomplete, fie au dat
răspunsuri desfăşurate, dar inexacte. Doar un număr extrem
de redus de instituţii a reacţionat adecvat la prima solicitare a
CIJ. Faptul în cauză i-a determinat pe autorii studiului să aloce
efort şi timp suplimentar procesului de colectare a informaţiei
la temă, recurgând inclusiv la calea judiciară.
Deşi, în unele cazuri „scoase cu cârligul”, în altele – incomplete, sumare sau ambigui, datele obţinute permit, totuşi, a vedea
un tablou general al suportului financiar oferit mass-media de
către instituţiile statului în anii de referinţă, şi, prin aceasta,
sunt valoroase.
Autorii studiului aduc mulţumiri instituţiilor de stat care din
start au adoptat o atitudine cooperantă şi responsabilă în oferirea informaţiei solicitate şi, totodată, îşi exprimă speranţa că,
în timp, factorii decizionali vor conştientiza plenar importanţa
transparenţei informaţiei de interes public pentru întreaga
societate.
I. Colectarea datelor
Din 96 de instituţii publice solicitate să prezinte informaţii
privind asistenţa acordată mass-media şi modul în care au fost
selectate acestea, au răspuns numai 55. Astfel, 41 de instituţii
publice nu au răspuns, iar 1 instituţie publică – „Termocom”, a
răspuns prin refuzul de a prezenta informaţia solicitată, pe motiv că activitatea economico-financiară a instituţiei constituie
secret comercial. De menţionat că, în opinia autorilor studiului, niciunei instituţii nu i s-a solicitat informaţie ce ţine de
secretul comercial şi că solicitările s-au întemeiat pe prevederile legislaţiei naţionale. Prin urmare, refuzul „Termocom”-ului
are alt motiv decât cel invocat. Un număr semnificativ din cele
55 de răspunsuri au fost incomplete.
CIJ, prin scrisori de preîntâmpinare, a solicitat în mod repetat
informaţie de la cele 41 de instituţii care au ignorat primul
demers, iar pe adresa instituţiilor care au dat răspunsuri
incomplete au fost expediate scrisori de solicitare a informaţiei
suplimentare şi de precizare a unor date.
Perioada colectării informaţiilor solicitate a coincis cu demite-

rea Guvernului anterior şi instalarea celui actual. Noul executiv
a desfiinţat Ministerul Industriei şi Infrastructurii, astfel că
lista finală a instituţiilor cuprinse în studiu este de 95. Datele
iniţiale generalizate vizând răspunsurile la demersurile CIJ se
prezintă astfel:
- din 95 de instituţii, au răspuns 89;
- din 89 de instituţii care au răspuns, 50 au declarat că au
acordat sprijin financiar mass-media, 34 au declarat că nu au
acordat sprijin financiar mass-media, iar 5 au refuzat să ofere
informaţia solicitată;
CIJ a depus cereri de chemare în judecată împotriva a 15 instituţii, dintre care: 5 autorităţi publice locale (Cahul, Cantemir,
Călărasi, Taraclia, Teleneşti); 4 universităţi de stat (USM, Tiraspol, Comrat, Taraclia); 2 societăţi comerciale (SA „MoldovaGaz”, SA „Banca de Economii”) – persoane juridice care, în
baza legii sau a contractului cu autoritatea publică ori instituţia
publică, sunt abilitate cu gestionarea unor servicii publice
şi culeg, selectează, posedă, păstrează, dispun de informaţii
oficiale, inclusiv de informaţii cu caracter personal; Academia
de Poliţie „Ştefan cel Mare”; 3 Agenţii fondate de către stat şi/
sau finanţate de la bugetul de stat (Agenţia Rezerve Materiale,
Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare, Agenţia de Stat pentru
Protecţia Proprietăţii Intelectuale (AGEPI), Agenţia pentru
Silvicultură „Moldsilva”). Dintre aceste instituţii, Academia
de Poliţie „Ştefan cel Mare” a refuzat să furnizeze informaţia
solicitată pe motivul necesităţii acordului MAI; SA „MoldovaGaz” a refuzat să furnizeze informaţia solicitată pe motiv că
nu ar fi furnizor de informaţie în sensul Legii privind accesul
la informaţie nr. 982/2000; Universitatea de Stat din Moldova
şi SA „Banca de Economii” au refuzat să furnizeze informaţia
solicitată pe motiv că aceasta constituie secret comercial. Celelalte instituţii fie nu au răspuns la niciuna din scrisori, fie nu au
răspuns la solicitările de informaţie suplimentară;
- au fost încheiate tranzacţii de împăcare cu 3 instituţii: cu
Primăria Călăraşi, cu Primăria Teleneşti şi cu Universitatea de Stat din Tiraspol, care au furnizat, totuşi, informaţia
solicitată;
- CIJ a renunţat la acţiunea împotriva Agenţiei Rezerve
Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare din motiv
că, deşi cu o întârziere de o lună şi jumătate de la expirarea
termenului legal de satisfacere a cererii, informaţia a fost
oferită;
- acţiunile împotriva AGEPI, a Universităţii de Stat din
Taraclia şi a Primăriei Taraclia au fost câştigate de către CIJ
în prima instanţă, pârâţii fiind obligaţi să furnizeze informaţia solicitată şi să achite cheltuielile de judecată. Nu au fost
depuse recursuri;
- celelalte 8 procese sunt pendinte, în prima instanţă sau în
instanţele de recurs.

revist= analitic=

25

Statul şi presa
II. Principii în baza cărora a fost acordat suport organizaţiilor mass-media
Din răspunsurile date de instituţiile publice nu pot fi deduse
principiile în baza cărora este oferită asistenţa. Se creează impresia că suportul este oferit fie arbitrar, fie ignorând
principiul tratamentului egal şi echitabil, al utilităţii publice, al
transparenţei etc. Semnatarii răspunsurilor, în marea lor majoritate, nu au adus dovada faptului că au selectat organizaţiile
mediatice ce urmează a fi sprijinite în mod transparent, că au
utilizat criterii credibile şi măsurabile, că au perfectat documentele necesare (procese-verbale, decizii etc.) în conformitate
cu rigorile juridice, inclusiv cele ce vizează achiziţiile publice
(doar în două din 89 de răspunsuri – cele semnate de Aparatul
Parlamentului R.M. şi Universitatea de Stat „I. Creangă”, se
conţin trimiteri la achiziţii publice în conformitate cu legislaţia
naţională în vigoare).
Doar opt răspunsuri conţin şi criterii în baza cărora au fost
selectate organizaţiile mediatice. De exemplu, Ministerul
Ecologiei şi Resurselor Naturale invocă drept criteriu pentru acordarea asistenţei financiare – antrenarea mass-media,
organizaţiilor neguvernamentale şi populaţiei în procesul de
realizare a acţiunilor în domeniul mediului, organizarea activităţilor educaţionale cu toate categoriile de cetăţeni.
Pentru Primăria or. Leova drept criterii, în cazul publicaţiilor
periodice la care este abonată, servesc: caracterul informativ
oficial, tangenţa tematicii publicaţiei cu activitatea primăriei,
sfera de răspândire a publicaţiei. În cazul plasării publicităţii,
anunţurilor publicitare, sunt alese publicaţii locale şi republicane cu răspândire mai largă în rândul populaţiei.
Primăria or. Orhei a pus la baza selectării beneficiarilor criteriul necesităţilor de activitate ale administraţiei publice locale.
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice indică drept
criteriu principal nevoia de reviste sau ziare care ar corespunde
specificului studiilor şi ar fi convenabile ca preţ. Agenţia de
Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale menţionează că
îşi orientează colaborarea cu instituţiile mass-media republicane spre diseminarea cunoştinţelor şi informaţiei referitoare
la protecţia proprietăţii intelectuale şi rolul său în dezvoltarea
social-economică şi culturală a ţării. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei a luat în consideraţie
necesitatea unei informări multiaspectuale a subdiviziunilor
Centrului inclusiv în privinţa modificării legislaţiei în vigoare,
metode şi tehnici de implementare în domeniul jurisprudenţei,
economiei, tehnologiilor moderne etc. Selectarea agenţiilor
de presă la care s-a abonat Aparatul preşedintelui Republicii
Moldova a fost determinată de necesitatea de serviciu, de experienţa de activitate acumulată de acestea, de arealul de difuzare
a informaţiilor, de reprezentativitate, precum şi de resursele
financiare disponibile ale Aparatului. Primăria or. Ialoveni a
selectat publicaţia locală pentru că este unica în raion, reflectă
evenimentele locale, dă dovadă de corectitudine şi profesiona-
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lism înalt. De menţionat că, deşi credibile, criteriile indicate nu
în toate cazurile îşi găsesc confirmare în acţiunile practice ale
semnatarilor.
Cele mai frecvente forme de asistenţă indicate în răspunsuri
Atât în anul 2005, cât şi pe parcursul anilor 2006 şi 2007 formele de asistenţă financiară acordată de către instituţiile de stat
organizaţiilor mass-media se reduc în special la:
- abonamente;
- servicii publicitare sau promoţionale.
De menţionat că un studiu realizat de CIJ în lunile februarieiunie anul 2007, studiu care a cuprins 420 de instituţii media,
indica, între altele, faptul că 4 la sută din numărul redacţiilor
funcţionează în sedii-proprietate de stat; 6% - în sedii-proprietate a fondatorilor şi 66% – în sedii închiriate. Acest gen de
asistenţă, cu excepţia unui caz (Primăria Hânceşti), este lipsă
în răspunsurile receptate în cadrul prezentului studiu. Faptul
denotă două situaţii: deficit de cunoştinţe în materie de administrare publică a factorilor care au dat răspunsuri la solicitări
sau, ceea ce ar fi mai grav, rea-credinţă în oferirea informaţiei.
Studiul respectiv mai reliefa că, în teritoriu, 52 la sută dintre
publicaţii erau de stat, sau, altfel spus, care necesitau sprijin de
stat.
Organizaţii mass-media care au beneficiat de sprijin din
partea instituţiilor publice
- 107 organizaţii mass-media au beneficiat de asistenţă financiară în anul 2005;
- 131 organizaţii mass-media au beneficiat de asistenţă financiară în anul 2006;
- 134 organizaţii mass-media au beneficiat de asistenţă financiară în anul 2007.
Deşi numeroase la prima vedere, organizaţiile mass-media
care au beneficiat de asistenţă financiară în anii de referinţă,
în proporţie de 50-70%, sunt cele fondate de instituţii de stat
(inclusiv cele de specialitate, cu arie restrânsă de răspândire,
gen „Buletinul Achiziţiilor Publice”, „Meridian Ingineresc”,
„Arta Medica”, „Curierul Economic” etc.) sau de autorităţi
publice centrale şi locale. Organizaţiile mediatice respective,
ca regulă, beneficiază de un suport financiar substanţial direct
sau indirect, fie că-i vorba de publicaţii centrale (bunăoară, în
2007, „Alunelul” şi „Florile dalbe” – câte 273 mii lei; „Moldova” – 598.500 lei), de publicaţii specializate (în 2007, „Curierul
Economic” – 213.685 lei; „Mesager Universitar” – 80.000 lei),
de publicaţii municipale (în 2007, „Vocea Bălţului” – 650.000
lei; „Stoliţa – Comrat” – 306.100 lei) sau de publicaţii raionale
(în 2007, „Curierul de Edineţ” – 11.152 lei; „Curierul de Hânceşti” – 25.000 lei). Parte dintre publicaţiile respective ocupă o
anumită nişă de audienţă şi, în situaţia dată, face neloială, dacă
nu imposibilă, concurenţa onestă în cazul în care cineva ar
dori să intre pe nişa respectivă.

Mass-media în Republica Moldova

26

Statul şi presa
În cazul mass-media private, suportul financiar este mai degrabă excepţie decât regulă. În fond, acesta se materializează,
în cele mai multe cazuri, într-un număr redus de abonamente
sau de servicii de publicitate/promoţiune. Doar câteva instituţii
de stat (de exemplu, Ministerul Afacerilor Interne) şi câteva
primării locale (bunăoară, Orhei) au indicat o listă extinsă de
titluri de ediţii periodice care cuprinde şi mass-media private
cu arie largă de răspândire. În rest, când lista este restrânsă, ea,
de regulă, include fie numai publicaţia al cărei fondator este
semnatarul (ASEM, primăriile Bălţi, Ocniţa, Hânceşti etc.),
fie şi „Monitorul Oficial” sau „Moldova Suverană” (Primăriile
Leova, Edineţ, Criuleni etc.). Dacă luăm în considerare faptul
că, de exemplu, publicaţia „Moldova Suverană”, de jure, din
2005, nu mai este publicaţie guvernamentală, avem de a face
fie cu o inerţie a subiecţilor respectivi în a se abona la o ediţie
oficială, fie că premeditat se procedează în asemenea mod.
Când primăriile locale achită abonamente pentru grădiniţe,
biblioteci, şcoli etc., e explicabilă lista titlurilor de publicaţii.
Mai puţin explicabil pare faptul când, bunăoară, Ministerul
Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor sau Universitatea
de Stat de Educaţie Fizică şi Sport se abonează, în anul 2007, la
„Florile dalbe”. Mai puţin explicabilă pare şi opţiunea AGEPI
de a apela, de exemplu, în anul 2007 la serviciile postului de radio „Antena C” SRL, contra sumei de… 84 mii lei. Reamintim
că „Antena C” a fost privatizată, în condiţii, calificate de mulţi
experţi, ilegale, pe 27 ianuarie 2007. Era o perioadă, când radiodifuzorul respectiv activa în condiţii de maximă incertitudine
(proteste, procese de judecată etc.) şi, deci, de risc sporit. Este
clar că pe atunci un contract la valoarea indicată ar fi fost mai
sigur cu alt radiodifuzor, cu aceeaşi sau cu o acoperire teritorială mai mare, cum ar fi, bunăoară, Radio Moldova.
În anul 2005, 42 de instituţii de stat au acordat asistenţă
financiară organizaţiilor mass-media, inclusiv: 3 ministere; 10
instituţii de învăţământ superior şi 21 de primării (2 municipale şi 19 locale).
În anul 2006, 45 de instituţii de stat au acordat asistenţă
financiară organizaţiilor mass-media, inclusiv: 6 ministere; 10
instituţii de învăţământ superior şi 22 de primării (3 municipale şi 19 locale).
În anul 2007, 48 de instituţii de stat au acordat asistenţă
financiară organizaţiilor mass-media, inclusiv: 8 ministere; 10
instituţii de învăţământ superior şi 23 de primării (3 municipale şi 20 locale).
Instituţiile mass-media scrise au beneficiat de asistenţă financiară mai mare din partea statului decât instituţiile audiovizuale (exceptând IPNA Compania „Teleradio-Moldova” care
prin lege este finanţată şi de la Bugetul de Stat). Situaţia este
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explicabilă, de vreme ce un studiu efectuat de CIJ în anul 2007,
cuprinzând 420 de redacţii, scotea în evidenţă că 82 la sută din
mass-media înregistrate ca „întreprinderi de stat” făceau parte
din presa scrisă.
Pentru anii 2005-2007 în „Bugetul unităţilor administrative –
teritoriale”, au fost planificate „Cheltuieli în scopul susţinerii
radiodifuzorilor locali”, aşa cum indică Ministerul Finanţelor
în răspunsul solicitat de CIJ, 7.854.000 lei; 6.202.400 lei şi,
corespunzător, 4.518.500 lei. Iar „în scopul susţinerii redacţiilor de ziare şi reviste”, respectiv: 7.854.400 lei; 8.813.700
lei şi 6.812.000 lei. Vom observa că pentru anul 2005 sursele
financiare au fost distribuite egal, iar pentru următorii doi
ani, probabil, în perspectiva alegerilor generale locale din anul
2007, s-a dat prioritate „susţinerii redacţiilor de ziare şi reviste”.
Din răspunsurile oferite CIJ-ului, nu este clar cum, cui şi în ce
proporţii din sursele planificate li s-a acordat sprijin radiodifuzorilor locali, ziarelor şi revistelor. De notat că numărul
radiodifuzorilor locali care au beneficiat de anumit sprijin
financiar, în nici un an din cei trei de referinţă, nu ajunge nici
la zece. Chiar dacă adunăm toate sumele indicate de primării,
exceptând cea a municipiului Chişinău, sprijinul în valoare pecuniară nu se ridică nici la 2 milioane lei anual. Răspunsurile
conduc la trei ipoteze: fie că sprijinul a rămas „planificat doar
pe hârtie”, fie că a avut altă destinaţie, fie că nu a fost indicat în
mod exact.
Instituţiile de stat care, conform răspunsurilor, au oferit cel
mai mare suport
Anul 2005:
1. Ministerul Finanţelor
2. Primăria mun. Chişinău
3. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
4. Primăria or. Bălţi
5. Comisia Electorală Centrală
Anul 2006:
1. Ministerul Finanţelor
2. Primăria mun. Chişinău
3. Primăria or. Bălţi
4. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
5. Ministerul Apărării
Anul 2007:
1. Ministerul Finanţelor
2. Primăria mun. Chişinău
3. Primăria or. Bălţi
4. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
5. Ministerul Culturii şi Turismului.
În anul 2007 (an de referinţă, deoarece presa guvernamentală
centrală şi radiodifuzorii publici municipali au trecut prin
procedura deetatizării), de „cele mai scumpe contracte” din
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partea instituţiilor de stat au beneficiat următoarele organizaţii
mass-media (exceptând radiodifuzorul public naţional şi cel
regional):
1. „Moldova Suverană” – 376.800 lei (Ministerul Finanţelor,
surse neplanificate);
2. Radio Antena C SRL – 84.000 lei (AGEPI);
3. „Nezavisimaia Moldova” – 81.300 lei (Ministerul Finanţelor,
surse neplanificate);
4. „Art-Club” TV SRL, Emisiunea televizată locală “Ora primăriei” – 53.376 lei (Primăria Străşeni);
5. „Pro Media” SRL – 37.530 lei (Primăria Cimişlia).
În anii 2005-2006, câte 9 instituţii publice au oferit suport
cumulat diferitor instituţii mass-media de la 100 de mii de lei
şi mai mult. În anul 2007, numărul acestora era de 14.
Instituţiile de stat care, conform răspunsurilor, au oferit cel
mai mic suport
Anul 2005 :
1. Primăria Ocniţa – 100 lei;
2. Primăria Ialoveni – 552 lei;
3. Primăria Briceni – 1162 lei;
4. Primăria Sângerei – 1628 lei;
5. Universitatea Agrară de Stat din Moldova – 2530 lei;
Anul 2006:
1. Primăria Ialoveni – 642 lei;
2. Primăria Floreşti – 2000 lei;
3. Universitatea Agrară de Stat din Moldova – 2530 lei;
4. Primăria Briceni – 3615 lei;
5. Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin ” – 5000 lei.
Anul 2007 :
1. Primăria Ialoveni – 864 lei;
2. Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor –
1200 lei;
3. Universitatea Agrară de Stat din Moldova – 2530 lei;
4. Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin ” – 5000 lei;
5. Primăria Sângerei – 5052 lei;
Răspunsurile demonstrează un decalaj izbitor între suportul
maxim şi cel minim al instituţiilor publice oferit organizaţiilor
mass-media. Bunăoară, în anul 2007 asistenţa oferită de primăriile locale oscilează între aproape 1 mie şi circa 70 de mii de
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lei. În cazul instituţiilor de învăţământ superior, diferenţa este
de la circa 2.500 la peste 230 de mii de lei.
Concluzii:
1. Accesul la informaţia vizând suportul financiar direct sau
indirect acordat de către instituţiile statului organizaţiilor
mass-media este limitat. Un număr impunător de instituţii
de stat, chiar după solicitare repetată, a oferit informaţie
incompletă, sumară sau ambiguă. Situaţia atestată relevă fie
că instituţiile nu deţin informaţia necesară, fie că o deţin,
dar nu doresc să o ofere în măsura solicitată.
2. Asistenţa acordată organizaţiilor mass-media de către
instituţiile de stat este inechitabilă şi nu poate favoriza o
concurenţă loială în domeniul mijloacelor de comunicare
în masă.
3. Atât la nivel central, cât şi la nivel local, lipseşte o politică
clară şi coerentă de susţinere a mass-media, care ar facilita,
inclusiv, iniţierea, menţinerea şi dezvoltarea unor relaţii
corecte dintre stat şi mass-media, de pe urma cărora să
beneficieze întreaga societate.
4. În cele mai multe cazuri, nu sunt clare criteriile, conform
cărora sunt selectate organizaţiile mass-media către care să
fie îndreptaţi bani publici. În lipsa unor atare criterii exacte,
credibile şi transparente, apare posibilitatea manifestării
unei atitudini arbitrare şi discriminatorii în raport cu
diferite organizaţii mediatice, care, în definitiv, conduce la
avantajarea unor instituţii mass-media şi dezavantajarea
altora.
5. În lipsa informaţiilor complete, este imposibil a stabili corectitudinea legală a achiziţiilor publice operate de semnatarii răspunsurilor la solicitarea CIJ.
6. Rezultatele prezentului studiu pot servi drept suport important pentru iniţierea unor discuţii publice în perspectiva formulării unor propuneri pentru elaborarea eventualei
strategii de stat de susţinere a mass-media.
Recomandare generală: să fie elaborată, în cooperare cu societatea civilă, şi adoptată după dezbateri publice corespunzătoare
o politică statală de susţinere a mass-media, care să se bazeze
pe principii exacte, transparente, non-discriminatorii, de
echitate, care ar îndreptăţi plenar cazurile de finanţare a massmedia din bani publici.
Ion Bunduchi

* Textul integral al studiului poate fi citit la http://ijc.md/Publicatii/presa_stat_raport_final.pdf
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Presa de partid din Transnistria
P

opularitatea unei publicaţii depinde înainte de toate
de opţiunea cititorului care „votează” pe termen lung,
abonându-se la publicaţia respectivă, sau scoate din buzunar
o rublă şi cumpără ziarul la chioşc. Cum procedăm însă în
cazul presei de partid – este ea un instrument al propagandei sau, totuşi, un produs jurnalistic? Aflându-se în căutarea
răspunsului la această întrebare, diverse şcoli de presă discută
pe tema aceasta, însă presa de partid continuă să existe şi chiar
să se dezvolte, mai mult cantitativ, dar şi calitativ, indiferent de
astfel de dezbateri.

În septembrie 2008, a sporit numărul ziarelor de partid din
Transnistria. Asta înseamnă că ideologii partidelor politice au
început deja lupta activă pentru viitorul electorat. Pe malul stâng
al Nistrului sunt recunoscute ca având statut juridic nouă partide,
aproape toate îşi au propriile organe de presă. Prin ce se aseamănă
şi prin ce se deosebesc publicaţiile de partid, ce scopuri urmăresc
şi ce idei promovează? În general, poporul citeşte o astfel de presă
sau, fără a arunca o privire în paginile acestor ziare, le foloseşte în
gospodărie, în treburile casnice? Probabil că o să puteţi răspunde
chiar dumneavoastră la aceste întrebări, dacă o să luaţi cunoştinţă
de trecerea în revistă a presei de partid din Transnistria.
Dat fiind faptul că la „cârma” R. Moldova se află astăzi partidul comuniştilor,
vom începe această trecere în revistă de
la publicaţia periodică a Partidului Comunist din Transnistria – ziarul „Правда
Приднестровья” („Adevărul Transnistriei”). Această publicaţie e săptămânală, are
20 de pagini, e în formă de broşură (format
A4) şi apare din martie 2004, în ziua de joi a
fiecărei săptămâni. În prezent, tirajul ei este
de 3,5 mii de exemplare. Prima şi ultima
pagină sunt color, se tipăresc în tradiţionala
pentru comunişti culoare roşie. Pe 8 pagini
se publică programele TV.
În ziar nu prea găseşti informaţie originală,
majoritatea materialelor informative sunt
preluate din presa din Rusia şi Ucraina, ele
de regulă au legătură cu activitatea colegilor–comunişti din străinătate. Se preiau şi
relatări, comunicate de pe site-urile agenţiilor de ştiri, privind actualitatea transnistreană. Nu veţi găsi informaţii referitoare
la activitatea colegilor de partid din R.
Moldova, în schimb, ies la iveală periodic
materiale zgomotoase prin care, în spiritul
unui PR „negru”, se operează reglări de conturi între organizaţiile
de partid regionale. Ziarul se difuzează prin sistemul de abonare,
dar se şi vinde la un preţ de 0,8 ruble (circa 0,1 $) bucata.
Gazeta de partid cu cel mai mare tiraj din Transnistria, de 80 mii
de exemplare, este „Обновление” („Înnoirea”). E publicaţia
partidului cu acelaşi nume – partid dominant în parlamentul

transnistrean. Ziarul apare lunar, are 4 pagini cu formatul A3,
reînregistrat în 2007, se difuzează gratis şi ajunge, practic, în fiecare
familie din Transnistria. Două pagini sunt color şi conţin mult
material fotografic, ilustrativ despre acţiunile sociale ale Partidului
Republican „Обновление”. Circa 40% din spaţiul ziarului revin
rapoartelor şi comunicatelor oficiale, precum şi interviurilor cu
reprezentanţii consiliului central al partidului, apar periodic şi
materiale ce reflectă, chipurile, vocea poporului – opiniile unor
oameni care sunt adepţi ai partidului „Обновлениe”. O particularitate specifică a publicaţiei este monologul obligatoriu al liderului E.
Şevciuk, speakerul parlamentului, fiecare monolog e consacrat unei
teme importante, discutată de opinia publică în momentul apariţiei
ziarului.
În fiecare lună apare şi suplimentul „Молодежное Обновление”
(„Înnoirea pentru tineri”), care oferă cititorilor o informaţie bine
ilustrată despre activitatea internă şi internaţională a aripii tinere a
partidului.
În acest ziar nu există preluări din publicaţiile de peste hotare. Însă
viaţa de partid prezentată prin prisma ziarului arată ca o panglică
de atlaz, împletită în „coama activităţii” parlamentului, cu scopul
de a împodobi coafura ideologică a respectivului colectiv de deputaţi şi de a o face mai rezistentă, mai „ţeapănă”.
Aflat în contra–balanţă cu «Обновлениe»,
din punctul de vedere al principiilor politice,
partidul Patriotic din Transnistria, condus
de O. Smirnov, fiul cel mic al preşedintelui
Transnistriei, a început recent să editeze o
publicaţie săptămânală, „Патриот” („Patriot”), cu un tiraj de 3 mii de exemplare. Citim
la deschiderea ziarului o informaţie ciudată:
„Ziarul e înregistrat la 1 august 2007. Data
fondării ziarului – 10 iunie 2008”. Conchidem că adeverinţa de naştere a „copilului”
a fost eliberată înainte de naşterea acestuia,
pentru orice eventualitate.
Două pagini ale publicaţiei de 4 pagini
(format A4) sunt color. Amplasarea materialelor şi stilul lor e în spiritul publicaţiilor de
partid din Uniunea Sovietică de pe vremuri
brejneviste. Raportul liderului şi discursurile
acoliţilor săi ocupă pagini întregi. Fotografiile par a fi toate la fel, executate în maniera
gazetelor de partid sovietice din epoca stagnării: oratori citind de la tribune nişte texte
imprimate pe foi de hârtie. Cu toate că hârtia
ziarului e de calitate bună, gazeta e plicticoasă şi se citeşte cu greu. Poate fi procurată la chioşcurile de ziare, la
preţul de 0,6 ruble transnistrene (0,07 $).
Încă un „nou–născut” în familia publicaţiilor politice este ziarul
cognitiv–informaţional „Справедливая Республика” („Republica dreptăţii”). Primul număr a avut 12 pagini şi a apărut pe 2
septembrie 2008. Fondatorul ziarului e partidul cu acelaşi nume,
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„Справедливая Республика” din Transnistria. În fiecare material
e prezent, deschis sau voalat, vectorul orientării politice proruseşti.
În ziar sunt citate diverse mass–media din Rusia şi sunt preluate
materiale de pe site-ul partidului „Справедливая Россия”. Multe
pagini ale ziarului conţin materiale pe teme istorice, există articole
consacrate unor personalităţi cunoscute, care în anumite momente
ale vieţii au activat în Transnistria sau au avut vreo legătură cu
această zonă.
Două interviuri cu conducătorii partidului ocupă şase pagini – e
prea mult. Nu fiecare cititor e capabil să citească până la capăt astfel
de interviuri din cauza că sunt prea lungi şi îmbibate de ideologie
politică. Publicaţia nu are şanse de a pătrunde în sfera presei libere.
Ziarul republican social-politic săptămânal „Сведения” („Ştiri”)
este fondat de partidul „Республика” („Republica”) şi apare din
iulie 2006. În momentul de faţă tirajul acestuia este de 500 de
exemplare. Are 20 de pagini (format A3) şi se orientează nu atât
spre publicul interesat de viaţa de partid, cât spre simplul consumator. Prima şi ultima pagină sunt color, cele din interior sunt
monocrome. Echipa redacţională propune cititorilor informaţii
despre evenimentele din Transnistria şi de peste hotare, noutăţi
din sportul internaţional şi materiale tematice, referitoare la unele
date din calendar şi care nu sunt neapărat legate de evenimentele
din Transnistria. Fiecare număr conţine şi câte un supliment de
8 pagini intitulat «К сведению» („Vă aducem la cunoştinţă”), cu
informaţii şi materiale de divertisment, aici se publică şi programele TV pentru o săptămână, horoscopul, cronica mondenă internaţională, ştiri despre filme, materiale umoristice, cuvinte încrucişate
şi afişul cultural al oraşelor din Transnistria. De două ori pe lună
apare şi suplimentul de două pagini „За республику” („Pro
republica”), publicaţie a consiliului suprem al formaţiunii politice
„Республика”, în care se publică rapoarte de la şedinţe, apeluri ale
liderilor şi alte informaţii oficiale de partid.
Ziarul mai conţine materiale despre activitatea formaţiunilor locale
ale partidului politic respectiv de pe teritoriul Transnistriei, lor le
sunt rezervate pagini în mijlocul gazetei. „Сведения” se difuzează
mai ales prin abonamente. Preţul unui exemplar este de 2,25 ruble
transnistrene (0,27$).
Cunoscută prin materialele sale de scandal, corporaţia internaţională pentru tineri „Прорыв!” („Înaintarea!”) şi-a editat cândva
propria publicaţie, dar la ora actuală ideile sale sunt reflectate în
ziarul „Русский прорыв!”, care a apărut ca rezultat al comasării
a trei publicaţii periodice: “Днестровский курьер” („Curierul
nistrean”), „Прорыв!” şi „Российский рубеж” („Frontiera rusă”).
E o publicaţie de 16 pagini, în ea nu se indică periodicitatea, tirajul,
şi se autodefineşte ca „ziar al patrioţilor Transnistriei şi Rusiei”, deşi
propagă de fapt ideile unei anumite formaţiuni politice. Patru pagini din mijloc sunt rezervate programelor TV, două pagini conţin
cuvinte încrucişate, bancuri, un horoscop şi informaţie de divertisment. Toate astea ocupă în total 2/3 din ziarul respectiv. Primele
pagini cuprind informaţii despre activitatea mişcării «Прорыв!» şi
analize ale evenimentelor politice din Transnistria, din Rusia şi din
ţările vecine, inclusiv din R. Moldova. În ziar e prezentă şi publicitatea comercială. Preţul unui exemplar este de 2 ruble transnistrene
(0,24 $), ziarul poate fi cumpărat la chioşcurile pentru presă.
Ziarul săptămânal social-politic „Человек и его права” („Omul
şi drepturile sale”) e specializat în drept, dar de fapt e organul par-
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tidului Social–Democrat din Transnistria. Are opt pagini (format
A3) şi apare în alb–negru, din anul 2003. Actualmente, tirajul
acestuia este de 3 mii de exemplare.
Prima pagină e consacrată evenimentelor politice care au vreo
legătură cu Transnistria. Paginile a doua şi a treia conţin materiale
în care se abordează problemele semnalate de cetăţenii care au
apelat la ajutorul „Fondului de protecţie a drepturilor omului şi de
politică eficientă” („Фонд защиты прав человека и эффективной
политики”). În ziar sunt preluate materiale din alte publicaţii
transnistrene şi ruseşti, există şi o rubrică privind cultura juridică
a populaţiei, în cadrul ei sunt explicate legile în vigoare. Redacţia
publică şi versuri ale locuitorilor din Transnistria. Ultimele două
pagini propun cititorilor programele TV pentru o săptămână. Gazeta aceasta poate fi procurată în chioşcuri sau te poţi abona la ea.
Preţul unui exemplar este de o rublă transnistreană (0,18 $).
Partidul „Народная воля Приднестровья” („Voinţa poporului
din Transnistria”) a editat până nu demult gazeta „Воля” („Voinţa”). Însă de câteva săptămâni ea nu mai este în vânzare, deşi la
început de an abonarea mergea bine. Nu am reuşit că iau legătura
cu redacţia, poate din cauza că ea şi-o fi luat concediu de creaţie.
Cu toate acestea, publicaţia apărea în lunile anterioare şi, deci,
ajungea la cititor.
Tipărită în alb–negru, această gazetă de opt pagini avea un tiraj
de 999 de exemplare. Potrivit legii, o publicaţie cu tirajul mai mic
de 1000 de exemplare nu trebuie să fie înregistrată la stat, aşadar,
„Воля” nu era înregistrată. La fel ca şi alte ziare de partid, ea conţine materiale foarte lungi, înşirate pe o pagină sau chiar pe două. În
ea sunt preluate materiale din alte publicaţii.
Majoritatea articolelor au un caracter de propagandă făţişă, cu
referiri la un partid rusesc „înrudit”, un „frate mai mare”, partidul
„Народный Союз” („Uniunea populară”). Destul de des în ziar
apar fotografii ale liderului partidului–prieten din Rusia. În reţeaua
de comerţ a apărut un număr redus de exemplare ale ziarului.
Singurul partid care până la ora actuală nu are un organ de presă
propriu este partidul Liberal–Democrat din Transnistria.
Dacă e să ne referim la presa transnistreană de partid în ansamblul ei, remarcăm nişte tendinţe comune. Majoritatea ziarelor ce
aparţin unor formaţiuni politice nu manifestă toleranţă faţă de
partidele adverse, mai observăm în aceste publicaţii multe materiale–„cearşafuri” şi fotografii, ilustraţii de proastă calitate, precum şi
materiale tendenţioase, voit negative, care nu reflectă obiectiv realităţile din Transnistria şi problemele cetăţenilor din această regiune.
În multe ţări liderii de opinie şi specialiştii în tehnologii politice
nu mai folosesc demult metoda unor interpretări negative ale
evenimentelor curente, în scopuri propagandistice, însă ideologii
formaţiunilor politice din Transnistria, cu rare excepţii, continuă,
la fel ca altădată, să caute cu insistenţă duşmani interni şi externi,
aceste căutări fiind programatice. Mai remarcăm, de asemenea, că
sunt prea mulţi lideri de partide pe paginile ziarelor şi prea puţini
oameni de iniţiativă, oameni de acţiune care ar îmbrăţişa ideologia
vreunui partid, iar faptul acesta are ca rezultat respingerea propagandei şi lipsa de încredere a maselor în forţele politice. Cititorii
chestionaţi de noi mărturisesc că deseori cumpără ziarele de partid
pentru programele TV din ele şi că nu citesc deloc ziarele partinice
difuzate pe gratis.
Svetlana Petruşevskaia
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Notorietatea mass-media în UTA Găgăuză

Î

n perioada septembrie - octombrie 2008, Institutul de Marketing şi Sondaje „IMAS-INC Chişinău” a realizat un sondaj
de audienţă în UTA Găgăuzia.1 Universul cercetării a fost format din persoane de 15 ani şi peste, rezidente în locuinţe
neinstituţionalizate din localităţile urbane şi rurale ale UTA Găgăuzia. Culegerea datelor s-a efectuat pe parcursul a 5
săptămâni, în fiecare zi din săptămână pentru tot acest interval de timp. Eşantionul a cuprins 18 localităţi (municipiul
Comrat, ambele localităţi urbane - Ciadâr-Lunga şi Vulcăneşti, toate localităţile rurale peste 5.000 de locuitori şi 11 localităţi rurale sub 5.000 de locuitori). Eşantionarea s-a făcut pe cote de vârstă, sex conform datelor obţinute de la Departamentul de Statistică.
Notorietatea canalelor TV cu acoperire în UTA Găgăuzia
Notorietate spontană

Notorietate
asistată

Notorietate
totală

Prima
menţiune

Alte menţiuni
spontane

Pervîi canal (ORT)

55.7

24.6

6.2

86.6

Rossia (RTR)

8.2

35.1

17.0

60.2

Notorietatea posturilor radio cu acoperire în UTA Găgăuzia
(Brand Awareness)
Notorietate spontană

Notorietate
asistată

Notorietate
totală

20.2

7.8

62.7

19.6

21.0

12.6

53.2

Russckoe
Radio

5.5

16.0

17.9

39.4

Prima
menţiune

Alte menţiuni
spontan

Hit FM

34.6

Radio
Găgăuzia
(GRT)

Moldova 1

6.2

22.2

22.9

51.3

TV Găgăuzia
(GRT)

2.8

19.3

22.6

44.6

NIT

5.1

23.9

11.7

40.7

REN TV

2.9

13.0

19.0

35.0

Eni Ai

3.2

7.0

17.7

27.8

Radio Moldova

1.7

8.2

12.8

22.7

Aiîn - Aciîc

0.5

2.0

5.4

7.8

Europa plus

1.3

5.6

9.8

16.7

Euro TV

0.6

2.0

3.7

6.2

ATV (Bizim
Aidinic)

1.1

6.7

4.4

12.2

0.2

0.9

3.4

4.5

Pro 100
Radio

2 Plus (Antena 1)

0.4

1.5

1.7

3.5

Radio
Albena

1.5

5.9

3.0

10.4

Vultelcom

0.2

2.1

1.2

3.5

Eni Ai

0.7

1.6

4.4

6.7

1.1

4.1

1.2

6.5

TVK-24

0.1

1.1

1.3

2.6

Frech FM

VDT

0.0

0.7

0.4

1.1

Radio Noroc

0.4

0.9

2.9

4.1

Micul Samaritean

0.5

1.7

1.8

4.0

HTB

2.1

15.0

CTC

3.2

20.1

THT

1.0

5.0

Vocea
Basarabiei

0.0

0.4

2.1

2.4

Antena C

0.9

0.4

1.1

2.3

820
respondenţi

820
respondenţi

Sport

0.4

1.8

1+1 Ucraina

0.2

2.2

Maiak

0.1

1.0

DTV

0.0

2.0

Chanson

0.0

0.7

Discovery

0.1

1.5

Altul

0.4

2.1

MUZ TV

0.2

2.9

Altul

1.3

13.7

Total

100%

820
respondenţi

Total

100%

820
respondenţi

820
820
respondenţi respondenţi

Notă: Prima menţiune este o întrebare cu un singur răspuns. Alte menţiuni, notorietatea asistată şi notorietatea totală este o întrebare cu răspuns multiplu (sunt indicate doar valorile de „Da”.

* Sondajul de audienţă a fost realizat cu sprijinul financiar al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia şi al Misiunii OSCE

în R. Moldova. Acest suport nu prevede aprobarea de către donatori a conţinutului, prezentării grafice sau a modului de expunere a informaţiei
şi opiniilor ce se conţin în publicaţie.
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Notorietatea săptămânalelor în UTA Găgăuzia
Notorietate spontană

Notorietatea cotidianelor în UTA Găgăuzia

Notorietate
asistată

Notorietate
totală

Prima
menţiune

Alte menţiuni
spontan

„Vesti Gagauzii”

22.6

18.7

9.6

50.9

„Argumenti i faktî”

9.0

8.2

18.3

35.4

„Edinaia Gagauzia”

7.2

9.3

15.5

32.0

„Znamea”

13.2

7.9

0.2

21.3

„Şans”

3.2

5.1

11.2

Notorietate spontană
Prima Alte menţiuni
menţiune
spontan

Notorietate
asistată

Notorietate
totală

„Komsomolskaia
Pravda”

29.0

7.4

15.4

51.8

„Makler”

3.4

13.3

19.8

36.5

„Nezavisimaia
Moldova”

6.2

8.3

19.3

33.8

19.5

„Vremea”

1.2

2.1

7.0

10.2

„Moldova Suverană”

0.5

1.2

1.3

3.0

„Antenna”

3.5

4.5

10.4

18.4

„Comunistul”

1.5

4.1

11.0

16.6

„Timpul”

0.2

0.2

1.6

2.1

0.0

0.2

1.1

1.3

0.6

1.3

62.1

83.8

„Stoliţa Comrat”

3.9

4.4

4.6

12.9

„Jurnal de Chişinău”

„Programele TV”

0.2

3.2

7.1

10.5

„Flux”

0.4

0.4

Altele

0.5

0.6

Nici unul/Nu ştiu

58.5

72.7

100%

820
respondenţi

„Trud 7”

0.7

2.0

7.4

10.1

„Kisinevskie
novosti”

0.1

0.1

6.2

6.5

„Panorama”

0.7

2.0

2.3

5.0

„Moldavskie Vedomosti”

0.5

0.9

3.4

4.8

„Puls”

0.4

1.1

1.8

3.3

„Economiceskoe
obozrenie Logoss”
„Press”

count

0.2

1.1

1.3

2.7

„Vas domaşnii
doktor”
„Ana Sozu Asli”
„Haber”

„Novoe vremea”

0.0

0.6

2.0

2.6

„Kisinevski obozrevatel’”

0.0

0.1

1.6

1.7

„Democraţia”

0.2

0.2

0.9

1.3

„Kommersant
Plus”

0.1

0.2

1.0

1.3

„Literatura şi Arta”

0.0

0.0

1.0

1.0

„Capital Market”

0.1

0.4

0.4

0.9

„ECO, magazin
economic”

0.0

0.1

0.6

0.7

„Vocea Poporului”

0.1

0.1

0.4

Altele

1.2

2.6

Nici unul

31.2
100%

Total

820
820
respondenţi respondenţi

Notorietatea revistelor lunare în UTA Găgăuzia
Notorietate spontană

Notorietate
asistată

Notorietate
totală

10

39

54

17

5

31

53

„Moldova”

7

8

34

49

„Dreptul”

4

1

24

29

Prima
menţiune

Alte menţiuni
spontan

5

„Aquarelle”

6

2

12

20

„Limba română”

4

2

9

15

„Contabilitate şi
Audit”

1

2

10

13

„Business Class”

3

1

6

10

„Natura”

1

1

5

7

0.6

„VIP Magazin”

1

5

1

7

1.1

2.0

„Alunelul”

1

1

3

5

54.5

55.9

69.3

„Tainele sănătăţii”

2

0

2

4

820 respondenti

820 respondenti

820 respondenti

„Amic”

0

0

0

2

„Noi”

0

0

2

2

Ce tip de informaţie vă interesează mai mult în cotidienele /
săptămânalele / publicaţiile lunare pe care le citiţi?

„Public”

1

0

1

2

„Contrafort”

0

0

1

1

„Profi”

0

0

1

1

„Liza”

12

1

„Babuşka”

7

1

Altele

14

7

Nici una

734

784

Total

820
respondenţi

820
respondenţi

Total

Nu ştie/ Nu
răspunde, 20%

Internaţională
36%

Locală (la nivel
de regiune),
23%

Naţională (la
nivel de ţară),
21%

820
820
respondenţi respondenţi

Studiul integral îl puteţi găsi la adresa www.ijc.md
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Codul principiilor de etică a
jurnalistului: experienţe şi concluzii
Rolul autoreglementării. Creşterea continuă a influenţei
mass-media în Republica Moldova a fost însoţită de procesul
de constituire a mijloacelor de garantare a funcţionării ei responsabile. Necesitatea instituirii unor mecanisme de prevenire a activităţii iresponsabile, datorată în mare parte şi lipsei
tradiţiilor democratice în domeniu, pe parcursul anilor a fost
recunoscută şi de un număr considerabil de profesionişti din
presa scrisă şi electronică.
Cu regret, din momentul declarării independenţei Republicii
Moldova şi până astăzi, în procesul de instituire a mecanismelor de prevenire a activităţii iresponsabile în domeniul
mass-media rolul reglementărilor juridice a fost preponderent.
Din acest punct de vedere, este reprezentativă şi perioada
îndelungată de timp, care a fost necesară elaborării şi adoptării
normelor deontologice.
Instrumente de autoreglementare. Primul instrument de
autoreglementare în domeniu, Codul principiilor de etică a
jurnalistului din Republica Moldova (în continuare – Codul
jurnalistului), şi-a făcut apariţia mult prea târziu: după cinci
ani din momentul adoptării Legii presei (26.10.1994). Înţelegerea acestui instrument de autoreglementare este condiţionată
şi de prezentarea unor elemente privind
a) autoreglementarea la nivel intern (în cadrul fiecărui mijloc
de informare în masă) şi b) monitorizarea activităţii jurnaliştilor de către organizaţiile non-guvernamentale în domeniu şi
servicii sociologice.
Un alt instrument de autoreglementare în domeniul massmedia este Codul de principii, standarde şi recomandări al
producătorului IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (în
continuare – Codul IPNA)1, care şi-a făcut apariţia după zece
ani din momentul adoptării Legii audiovizualului şi trei ani
din momentul adoptării Legii cu privire la instituţia publică
naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”2.
Către sfârşitul anului 2007, şi-au făcut apariţia Standardele
1. La momentul de faţă acest document poate fi accesat, pe site-ul www.trm.
md/, sub titlul Codul de principii, standarde şi recomandări al producătorilor Companiei publice „Teleradio-Moldova”, având menţiunea Aprobat prin
Hotărârea Consiliului de Observatori nr.1/35(3) din 07.11.2007
Remarcăm, însă, faptul că la seminarul „Echilibru şi imparţialitate în
programele informative şi politice în cadrul serviciului public de tele-radiodifuziune”, desfăşurat la 27-28 septembrie 2005, reprezentanţii Consiliului
de Observatori al Instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania
„Teleradio-Moldova” au declarat oficial despre adoptarea Codului de principii, standarde şi recomandări al producătorului IPNA Compania „TeleradioMoldova”.
2. Legea audiovizualului nr.603-XIII din 03.10.95 şi Legea nr.1320-XV din
26.07.2002 cu privire la instituţia publică naţională a audiovizualului Compania “Teleradio-Moldova” au fost abrogate prin Codul audiovizualului al
Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27.07.2006.

profesionale şi principiile eticii jurnalistice în emisiunile IPNA
Compania „Teleradio-Moldova”3 şi Regulamentul Comisiei de
Etică a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”4.
Piaţa mică de publicitate din RM, precum şi interesul proprietarilor sau al gestionarilor din mass-media audiovizuală
privată, au determinat lipsa preocupărilor acestora pentru
autoreglementare în acest sector.
Impactul social al autoreglementării în RM a fost (aproape)
nul. Normele deontologice, impuse prin instrumentele de
autoreglementare, în mare parte au fost centrate pe drepturi
şi obligaţii, fapt pentru care necesitatea autoreglementărilor a
fost asociată doar cu tendinţa de instituire a unor mecanisme
de prevenire a activităţii iresponsabile în domeniu.
În cele din urmă, o bună parte din ziarişti a început să privească cu scepticism necesitatea unei activităţi serioase în acest
domeniu. Această ultimă concluzie a fost alimentată şi de o
serie de alţi factori: frecventele procese judiciare de defăimare,
ai căror „eroi defăimaţi” în majoritatea cazurilor erau politicieni, înalţi demnitari publici, magistraţi (inclusiv judecători);
modificările şi tentativele frecvente (şi mai multe la număr) de
modificare a legislaţiei mass-media etc.
Conştientizarea importanţei autoreglementării. Astăzi,
atitudinea faţă de autoreglementare, cu regret, este aproape
univocă – domeniu, al cărui studiu este util pentru carieră (din
punct de vedere cognitiv), însă inutil în activitatea practică.
O asemenea atitudine poate fi explicată, în primul rând, prin
deficienţele existente în practica autoreglementării din RM.
Principalele deficienţe, credem, sunt următoarele două:
- caracterul declarativ şi abstract al reglementărilor din instrumentele de autoreglementare. Majoritatea normelor sunt
similare normelor din legislaţia în vigoare, nu oferă un suport informativ suplimentar şi nu oferă mecanisme, necesare
jurnaliştilor în vederea soluţionării unor probleme frecvente
cu care se confruntă în practică;
- conştientizarea finalităţilor autoreglementării. Până în acest
moment, instrumentele de autoreglementare din RM, preponderent, sunt examinate în calitate de mecanisme de constituire a unor mijloace de garantare a funcţionării responsabile a mass-media. Din această perspectivă, instrumentele
de autoreglementare au fost asociate cu ideea de mecanism
suplimentar de represiune. Pentru viitor este necesară promovarea unei noi viziuni asupra finalităţilor autoreglementării, care ar include şi autocontrolul.
3. Aprobate prin Hotărârea Consiliului de Observatori nr.1/35(2) din
07.11.2007.
4. Aprobat prin Hotărârea Consiliului de Observatori nr.1/35(5) din
07.11.2007.
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Cadrul instituţional. Art.20 alin.(4) din Legea presei a consacrat expres dreptul ziariştilor de a-şi crea instrumente de autoreglementare: „(4) Obligaţiile jurnalistului decurg din legislaţia
în vigoare, din prezenta lege şi din etica profesională”. Deşi este
o dispoziţie ambiguă şi periculoasă, prin care se denaturează
esenţa instrumentelor şi a mecanismului de autoreglementare,
aceasta nu a constituit obiect al unor critici serioase. Lipsa
acestor critici se datorează (in)eficienţei instrumentelor de autoregelementare din RM. Mai mult decât atât, p.20 din Codul
jurnalistului consacră: „Prezentul Cod al principiilor de etică
poate servi ca suport de argumentare a cazurilor examinate
în instanţele de drept şi alte instanţe, în litigiile care implică
persoana jurnalistului sau produsul activităţii lui profesionale”.
Codul jurnalistului a fost adoptat pe data de 4 mai 1999 de
către Congresul extraordinar al Uniunii Jurnaliştilor din
Moldova, care a lansat şi un apel către toate organizaţiile de
jurnalişti de a contrasemna documentul. Pe data de 26 mai
1999, documentul a fost semnat de încă 11 asociaţii profesionale, dobândind în acest mod recunoaştere naţională.
Codul jurnalistului a fost conceput şi adresat tuturor jurnaliştilor din mass-media, inclusiv cea scrisă şi electronică, de stat
şi privată. Se urmărea o armonizare între activitatea mass-media şi valorile şi normele sociale. Condiţiile politice, sociale
şi profesionale, existente în ţară la acel moment (ca exemplu,
un număr impunător de ziarişti activa în mass-media de stat)
şi lipsa tradiţiilor în acest domeniu, în opinia autorilor, au
determinat absenţa în Codul jurnalistului a reglementărilor,
prin care să fie instituite instrumente şi mecanisme eficiente
de atingere a scopului urmărit.
Prevederi. Codul jurnalistului a fost elaborat în baza Rezoluţiei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 1003 (1993)
privind etica jurnalismului (în continuare – Rezoluţie), ale cărei conţinut şi structură în mare parte le reflectă, şi principiile
de conduită ale Federaţiei Internaţionale a jurnaliştilor. Codul
jurnalistului cuprinde 22 de puncte. Ulterior, Codul jurnalistului nu a fost modificat.
Principalele diferenţe dintre conţinutul Codului jurnalistului şi
Rezoluţie sunt următoarele:
a) în Codul jurnalistului se face distincţia între „informaţie
şi opinie” (p.4). Scopul urmărit de autori a fost, evident, cel
de a îngloba principiul înscris în p.3 din Rezoluţie: diferenţa
dintre fapte şi opinii. Această eroare de traducere, însă, nu a
fost corectată până astăzi;
b) în Codul jurnalistului nu şi-a găsit reflectare caracterul
corporativist al mass-media (p.10 şi 32 din Rezoluţie). Funcţionarea şi eficienţa Codul jurnalistului nu şi-au găsit temei în
libera iniţiativă şi comportamentul voluntar al principalilor
actori ai mass-media: i) proprietari şi gestionari ai mijloacelor de comunicare în masă, ii) jurnalişti şi iii) public.
În calitate de ilustrare a acestui fapt este reprezentativă şi
frecvenţa utilizării, în cuprinsul Codul jurnalistului, a termenilor prin care sunt desemnaţi aceşti actori: i) proprietarii
şi gestionarii mass-media (autoritate publică, sector privat,
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guvern, organele conducerii de stat, structură economică) – de
6 ori, ii) jurnalist – de 42 de ori, iii) public (cetăţean, persoană,
individ, societate) – de 10 ori.
Totodată, menţionăm şi art.8 alin.(1)-(5), (7) şi (8), art.9,
art.10 alin.(1)-(2), art.11, art.16 alin.(1), art.20 alin.(1) lit.g)
şi h) din Legea presei, prin care sunt consacrate cele mai
importante raporturi juridice dintre proprietar („fondator”,
„cofondatori”), gestionarul mijloacelor de comunicare în masă
(„redactorul-şef ” sau „redactorul”, „conducătorul agenţiei”
de presă) şi jurnalişti, care activează în cadrul publicaţiilor
periodice şi al agenţiilor de presă. În conformitate cu dispoziţiile acestei legi, relaţiile dintre proprietar, gestionar şi jurnalişti sunt reglementate de: a) legislaţia în vigoare, b) statutul
publicaţiei periodice sau al agenţiei de presă, care se adoptă
de adunarea generală a colectivului redacţiei sau a agenţiei de
presă, şi se aprobă de proprietar, c) contractul bilateral, care
se încheie între fondator şi redacţia publicaţiei periodice sau
agenţia de presă. Legea presei prevede numirea în funcţie a
gestionarului (care poate fi chiar şi fondatorul) în condiţiile
stabilite de legislaţia în vigoare şi statutul publicaţiei periodice
sau al agenţiei de presă în cauză. În raport cu proprietarul,
publicaţiile periodice şi agenţiile de presă beneficiază, potrivit
Legii presei, de dreptul de a-şi desfăşura activitatea în condiţiile autonomiei profesionale.
Prezentul mecanism, instituit prin Legea presei şi urmărind instaurarea unui echilibru între aceşti trei actori ai mass-media,
putea fi utilizat şi în vederea instituirii unui caracter funcţional
şi eficient al Codului jurnalistului. Cu regret, pe parcursul
timpului, mecanismul din Legea presei nu a fost funcţional: în
majoritatea absolută a publicaţilor periodice şi a agenţiilor de
presă statutele sunt adoptate în forma în care sunt prezentate
de proprietar sau gestionar, iar despre existenţa contractului
bilateral mulţi ziarişti nici nu au auzit;
c) nu şi-a găsit reflectare principiul transparenţei proprietăţii în mass-media (p.12 din Rezoluţie). Este greu de înţeles
atitudinea neglijentă a persoanelor, care luptă în permanenţă
pentru accesul la informaţie, faţă de (in)transparenţa proprietăţii şi a managementului în propriul domeniu. Publicul din
RM, cu regret, în mod curent este informat în baza formulei
Fondator al ziarului (agenţiei de presă, radioului, televiziunii)
– S.R.L „Y”.
Credibilitatea în descreştere a societăţii moldoveneşti în raport
cu persoana jurnalistului / mass-media considerăm că îşi
găseşte temei şi în lipsa transparenţei proprietăţii asupra massmedia. Este o problemă la care jurnaliştii urmează să revină
cât de curând posibil.
Organe de autoreglementare, proceduri. Prin p.21 al Codului
jurnalistului a fost prevăzută crearea organului de monitorizare a implementării normelor de etică profesională – Consiliul
Naţional de Etică profesională a jurnaliştilor (în continuare –
CNE).
În ultimul compartiment al Rezoluţiei, intitulat „Etica şi autoreglementarea în jurnalism”, mecanismele de autoreglementare
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şi activitatea organelor de autoreglementare în mass-media
sunt examinate în raport direct cu: transparenţa activităţii
jurnalistului; dreptul cetăţeanului de a avea acces la informaţia
privind munca ziaristului şi de a-şi crea o opinie asupra acesteia; îmbunătăţirea modului de realizare a activităţii jurnalistice. Din păcate, în RM nu s-a reuşit crearea unei concepţii
clare, care ar putea servi ca temei al constituirii şi activităţii
unor organe de autoreglementare în vederea atingerii acestor
deziderate.
Constituirea CNE. Adoptarea Codului jurnalistului nu a
însemnat şi crearea unui mecanism, mai mult sau mai puţin
detaliat, de funcţionare a organelor de autoreglementare. În
Codul jurnalistului a fost prevăzută doar numirea membrilor
CNE din rândul jurnaliştilor notorii de către Congresul Uniunii Jurnaliştilor din Moldova şi obligaţia CNE de a-şi desfăşura
activitatea în baza propriului regulament. În vederea recunoaşterii CNE de către toţi jurnaliştii, în Codul jurnalistului s-a
prevăzut subsemnarea Regulamentului CNE de către reprezentanţii tuturor organizaţiilor de media din RM.
Caracterul reprezentativ al CNE. În vederea instituirii transparenţei în activitatea jurnalistică şi a credibilităţii persoanei
jurnalistului, în p.37 din Rezoluţie se prevede necesitatea
creării unor organe sau mecanisme cu o largă reprezentativitate: editori, jurnalişti, asociaţii ale utilizatorilor mass-media, experţi academici şi judecători. În RM membri ai CNE,
potrivit Codului jurnalistului, pot fi doar reprezentanţii notorii
ai profesiei.
Încrederea publicului în probitatea CNE implică şi elaborarea
şi implementarea unui mecanism, care ar permite atragerea în
activitatea CNE şi a reprezentanţilor altor categorii profesionale (pedagogi, sociologi, jurişti, politologi etc.), categorii sociale
(reprezentanţi ai minorităţilor naţionale etc.).
Regulamentul CNE a fost adoptat de Congresul UJM, cuprinzând câteva articole. Necesitatea unor modificări în Regulament, astăzi, nu este resimţită. CNE este consacrat în Regulament în calitate de organ consultativ (art.1 si art.2), având ca
scop promovarea principiilor etice profesionale în domeniul
mass-media. Activitatea CNE ţine de activitatea tuturor organizaţiilor mass-media care au aderat la ea.
Numărul membrilor CNE nu este determinat în regulament.
La momentul de faţă, CNE este alcătuit din 9 persoane, care au
fost numite de Congresul UJM (2008).
Activitatea CNE este condiţionată de prezenţa cvorumului în
cadrul şedinţei (art.2), care pe parcursul timpului a reprezentat
o problemă serioasă, ce poate fi explicată, în opinia autorilor,
prin lipsa de finanţare a acestei activităţi.
Potrivit prevederilor Regulamentului (art.2), CNE este obligat
să supună analizei orice cerere scrisă privind încălcarea ...
drepturilor şi libertăţilor jurnalistului sau ale persoanelor
vizate de jurnalişti în mass-media. CNE, potrivit Regulamentului, nu este obligat să adopte o decizie pe marginea problemelor examinate. Potrivit uzanţelor, CNE supune aprobării,
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prin votul membrilor săi, examinarea detaliată a problemelor
înaintate spre examinare.
CNE are obligaţia de a face publice deciziile sale privind presiunile, de natură administrativă şi politică, asupra mass-media
sau jurnaliştilor.
Activitatea CNE. Componenţa CNE din 2001-2004 a avut o
tentativă de creare a unui mecanism de monitorizare a presei,
care a suferit eşec. Pe parcursul acestor ani, au fost examinate,
în repetate rânduri, sesizări privind încălcarea de către jurnalişti a eticii profesionale, au fost examinate şi adoptate proiecte
de declaraţii cu privire la respectarea normelor eticii profesionale în cadrul unor mass-media.
Pe parcursul timpului, CNE a examinat mai multe cazuri
privind încălcarea de către jurnalişti a normelor eticii profesionale, însă doar în două dintre aceste cazuri a adoptat decizii
privind dezaprobarea totală a activităţii jurnaliştilor. CNE a
avut şi alte diverse preocupări: prezentarea unor opinii pentru
instanţele de judecată, adoptarea şi difuzarea unor declaraţii,
elaborarea unor modificări la Codul jurnalistului (eliminarea
unor contradicţii) etc.
Cu toate acestea, activitatea CNE este asociată în mod curent
de public cu adoptarea deciziilor, prin care CNE, în calitate de
reacţie dură („sancţiune”) la adresa jurnaliştilor, a recomandat
Biroului permanent al UJM excluderea a doi jurnalişti din
rândul organizaţiei Uniunii Jurnaliştilor din Moldova. Fără a
constata o legătură cauzală între deciziile CNE şi decizia jurnaliştilor în cauză, menţionăm că, după publicarea în presă a
acestor decizii, jurnaliştii în cauză şi-au abandonat profesia.
Probleme practice. Activitatea CNE de autoreglementare detaliată. Cu regret, CNE nu a contribuit prin activitatea sa, direct
sau indirect, la elaborarea unor norme de autoreglementare
sau perfecţionarea celor existente. Contribuţia CNE, având
ca obiect elaborarea sau precizarea drepturilor şi obligaţiilor
profesionale ale ziariştilor în contextul dimensiunii valorilor
sociale şi al dimensiunii moral-profesionale, ar putea constitui
un instrument de ridicare a prestigiului organelor de autoreglementare, în general, şi al CNE în special. În opinia noastră,
activitatea eficientă a unor ONG-uri din ţară în vederea racordării legislaţiei naţionale la standardele europene nu acoperă
totalitatea problemelor care şi-ar putea găsi soluţionare în
cadrul organelor de autoreglementare.
Realizarea acestei sarcini ar putea contribui şi la asumarea de
către societatea civilă a autoreglementării activităţii mass-media şi în alte domenii, care pentru moment sunt reglementate
doar de către stat. În acest fel, s-ar putea cuceri interesul profesional şi interesul public faţă de instrumentele de autoreglementare, în raport cu reglementările juridice abstracte şi
(mereu) incomplete.
Un alt domeniu de real interes în activitatea organelor de
autoreglementare îl poate constitui şi implicarea în avizarea
proiectelor de legi şi alte acte juridice. Până la acest moment,
potrivit informaţiilor deţinute de autori, CNE nu s-a implicat
în acest domeniu.
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Autoreglementarea relaţiilor dintre jurnalişti şi editori. Suntem
de părerea, că procesul de eficientizare a activităţii organelor
de autoreglementare impune pentru viitor şi instituirea unor
prevederi, prin care să se asigure, în cadrul CNE, un echilibru între gestionarii mass-media (proprietari, redactori-şefi,
conducători ai agenţiilor de presă, mass-media electronică)
şi jurnalişti. La momentul de faţă, în Codul jurnalistului nu
există prevederi în acest sens.
În RM este evidentă ignorarea unui dialog dintre aceşti actori
ai mass-media. Ineficienţa instrumentelor de autoreglementare se datorează, credem, şi lipsei de implicare a organelor de
autoreglementare la stabilirea şi menţinerea unui asemenea
dialog. CNE trebuie să contribuie la determinarea condiţiilor
de muncă, profesionale şi sociale ale jurnaliştilor, care ar face
posibilă exercitarea exigenţelor deontologice în condiţii normale. În caz contrar, instrumentele de autoreglementare (sunt)
vor rămâne declaraţii publice de bune intenţii ale jurnaliştilor.
Lupta cu indiferenţa şi atitudinea negativă a multor ziarişti faţă
de Codul jurnalistului trebuie să-şi găsească temei şi în această
direcţie de activitate: jurnaliştii nu trebuie să-şi găsească temei
în ajustarea comportamentului lor la dezideratele deontologice
numai în forţele proprii, în eroism şi sacrificiu. Este necesară
o conlucrare între toţi participanţii activităţii din mass-media, organele de autoreglementare avându-şi rolul lor în acest
proces. Pot fi amintite, în acest context, prevederile Legii presei
privind statutul publicaţiei periodice sau al agenţiei de presă
şi contractul bilateral, în procesul de elaborare şi adoptare a
cărora ar putea să se implice CNE.
Cu regret, toate aceste probleme nu au fost în atenţia CNE.
Informarea publicului asupra valorilor şi normelor de autoreglementare profesională şi respectării acestora de către jurnalişti. Eficienţa instrumentelor şi mecanismelor de autoreglementare este în raport direct cu opinia publică, fapt pentru
care populaţia trebuie informată şi în acest domeniu. În cadrul
acestei activităţi sunt urmărite şi denunţate falsurile, erorile
şi poate chiar lipsa de profesionalism comise de către massmedia. Informarea publicului asupra atitudinilor respectuoase şi nerespectuoase faţă de etica profesională creează unul
dintre cele mai eficiente instrumente de influenţă în domeniul
autoreglementării: opinia publică. Populaţia are dreptul la informaţie şi în acest domeniu. Astăzi, CNE este absent în acest
domeniu.
Actualmente, informarea publicului asupra valorilor şi normelor de autoreglementare profesională şi respectării acestora
de către ziarişti, în RM este realizată de către jurnalişti, la
nivel individual. În această formă de autoreglementare au fost
şi sunt implicate cele mai importante instituţii mass-media,
unele dintre care, pe parcursul timpului, i-au consacrat chiar şi
rubrici speciale (ex.: Teleobservator). Materialele publicate în
cadrul acestei forme de autoreglementare, de multe ori, nici nu
au tentă de atac la persoană, ziariştii îndeplinindu-şi datoria
profesională. Astfel, despre existenţa autoreglementării în RM
se poate vorbi, în primul rând, datorită acestei forme de activitate, care chiar funcţionează foarte bine.
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Considerăm, totuşi, că autoreglementarea realizată de către
ziarişti la nivel individual, la momentul actual, nu poate prelua
una dintre sarcinile importante ale organelor de autoreglementare: studiul şi analiza profesionistă a situaţiilor eticoconflictuale din cadrul mediilor de informare în masă, care
ar permite publicului să-şi creeze opinia asupra dimensiunii
morale a acestora şi a muncii jurnaliştilor, în general. Lipsa
unor autoreglementări general-valabile, evoluţia dinamică a
mass-media în noile condiţii tehnologice şi modificările sociale determină apariţia unor noi genuri de conflicte. În aceste
condiţii, organele de autoreglementare trebuie să fie pregătite
să se implice în examinarea şi soluţionarea unor asemenea
conflicte, trebuie să contribuie la determinarea cauzelor apariţiei unor asemenea conflicte şi în soluţionarea lor. Implicarea
organelor de reglementare în conflictele din cadrul diverselor
mass-media ar putea facilita apariţia unor noi reglementări
necesare.
Finanţarea CNE. CNE îşi desfăşoară activitatea în cadrul
şedinţelor. Majoritatea membrilor organului de autoreglementare îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor instituţii massmedia, munca în cadrul CNE fiind una episodică şi neremunerată. Unii dintre membrii actualei şi precedentei componenţe
a CNE sunt de părerea că acest organ trebuie să-şi desfăşoare
munca în mod permanent. În condiţiile financiare precare din
RM, însă, o asemenea activitate este posibilă doar în condiţiile
unei finanţări adecvate.
Activitatea permanentă a CNE ar permite o implicare activă în
elaborarea şi implementarea unor standarde etice, care nu s-ar
rezuma la o listă de obligaţii (interdicţii) de natură etico-profesională, instrumentele de autoreglementare devenind de un
real folos jurnaliştilor. Această sarcină este realizată în prezent
cu o mai mare eficienţă de organizaţiile non-guvernamentale,
care s-au implicat activ în procesul de instruire a jurnaliştilor,
în monitorizarea mass-media în perioada campaniilor electorale, în monitorizarea serviciului public de teleradiodifuziune,
monitorizarea presei scrise etc.
Prin contribuţia organizaţiilor non-guvernamentale în monitorizarea mass-media s-a reuşit, după părerea noastră, crearea
unui adevărat „barometru al credibilităţii”, prevăzut în p.38 din
Rezoluţie, şi care poate fi utilizat de către cetăţeni în calitate de
ghid cu privire la respectarea normelor etice de către diferite
instituţii mass-media (monitorizate).
Din păcate, în RM, nu s-au constituit şi mecanismele corective
adecvate, prevăzute în acelaşi punct din Rezoluţie. Publicitatea
rezultatelor monitorizărilor efectuate, în majoritatea absolută
a cazurilor, a rămas fără efect din partea opiniei publice şi a
mass-media monitorizate. Totodată, este îmbucurător faptul
că în ultimul timp au început să reacţioneze la rezultatele monitorizărilor gestionarii mass-media vizate, chiar dacă această
reacţie este într-o formă mai puţin aşteptată – intentarea unor
procese judiciare sau diseminarea (prin intermediul mass-media) a unor materiale insultătoare.
Eugeniu Rîbca, Olivia Pîrţac
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Jurnalismul: între teorie şi practică
„Manualul de jurnalism” semnat de Marc Grigoryan, ziarist originar din Erevan, Armenia, şi angajat actualmente
la serviciul de limbă rusă al BBC, Londra, vine să completeze golul din ultimii 17 ani din Republica Moldova privind editarea unor astfel de surse didactice. Este interesant
faptul că asemenea unei serii de jurnalişti din România (în
frunte cu Cristian Tudor Popescu, redactorul-şef al prestigiosului cotidian „Gândul”), care au o formaţie inginerească, Marc Grigoryan, după terminarea studiilor superioare,
şi-a început activitatea la un institut de cercetări ştiinţifice
şi de proiectări în domeniul sistemelor automatizate de
dirijare a infrastructurilor urbane. Şi-a găsit noua vocaţie
însă în 1993, la 35 de ani, când începe să lucreze în redacţia
unui ziar. Deşi s-a stabilit la Londra în 2002 şi locuieşte
acolo până în prezent, nu a solicitat cetăţenia britanică,
rămânând fidel naţionalităţii sale armene.
Capitolele manualului, care prezintă câteva genuri jurnalistice
- ştirea, interviul, reportajul, schiţa de portret, articolele analitice, investigaţia jurnalistică - conţin câte două subcapitole de
„Texte pentru analiză” şi „Lucrări practice”.
Autorul precizează că „Un englez ar fi foarte mirat să citească
pe la rubrica «noutăţi» un text despre buna gestionare a unei
firme, despre recolte sau mulsuri record. Este adevărat, din
când în când, presa britanică publică articole despre succesele
economice înregistrate de o întreprindere sau alta. Ele apar
însă în perioada în care companiile îşi prezintă raporturile
anuale de activitate şi, alături de compania din capul topului,
este prezentă obligatoriu, situaţia celorlalte întreprinderi din
ramură. Articolele de acest gen sunt inserate, de regulă, în
suplimentele destinate problematicii de afaceri” (p. 15). Utilizarea unor date statistice, stabilirea unor topuri nu înseamnă
că jurnaliştii britanici publică articole despre buna gestionare
ce conduce la recolte şi mulsuri record, căci dacă ar publica
asemenea articole, ele ar fi calificate drept publicitate mascată
sau materiale ce ţin de Public Relations. De asemenea, în capitolul „Ce este o ştire?”, autorul armean citează binecunoscuta
definiţie a teoreticienilor John Bogart şi Charles Dana: „Nu
este o ştire când un câine muşcă un om, deoarece aşa ceva se
întâmplă des, însă când un om muşcă un câine, atunci avem o
adevărată ştire” (p. 35).
În subcapitolul „Structura unui text”, avându-se în vedere „ştirea” (p. 50, 51, 52), autorul menţionează că „Modul tradiţional
de expunere a unui text jurnalistic seamănă cu o piramidă. În
«vârful» figurii este plasată informaţia cea mai importantă,
după care urmează, coborând către bază, faptele secundare şi
mai puţin interesante. Aceasta este esenţa piramidei, a acestui

mod de structurare a textului. O structură care, de regulă, este
extrem de comodă pentru cititor. El reţine repede ceea ce e mai
important, îşi poate întrerupe lectura în orice loc, fără a scăpa
momentele-cheie” (p. 50).
Sunt de acord cu Marc Grigoryan atunci când afirmă că „Nu
întâmplător, oamenii trec pragul redacţiilor pentru a povesti
despre problemele lor, adică despre nişte conflicte pe care
nu sunt în stare să le rezolve de unii singuri” (p. 37). Acesta,
probabil, este un specific al presei din spaţiul post-sovietic, căci
în ţările cu tradiţie democratică oamenii apelează la justiţie
pentru a-şi soluţiona problemele.
Consider că de un real folos pentru începătorii în ale jurnalisticii vor fi sfaturile practice pe care le dă autorul, cu referire la
redactarea ştirii: evitaţi ticurile verbale; scrieţi cât mai scurt;
fiţi atenţi cum începeţi textul; mai multă informaţie; folosiţi
verbe la diateza activă, la modul personal; titlul unei ştiri trebuie să fie scurt, de cel mult 6-8 cuvinte ş.a.
Prin stilul degajat adoptat de autor, volumul poate fi util nu numai studenţilor de la facultăţile de jurnalism, ci şi persoanelor
fără vreo iniţiere, care urmăresc însuşirea teoretică şi practică a
profesiei în mod autodidact.
Aurelian Lavric
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„Presa din R. Moldova are nevoie de investiţii străine”
Interviu cu Val Butnaru, directorul ziarului „Jurnal de
Chişinău”
Val Butnaru este unul dintre cei mai cunoscuţi manageri şi
jurnalişti din Moldova. De numele său este legată însăşi evoluţia presei în spaţiul dintre Prut şi Nistru în ultimele decenii, el
reuşind să devină un simbol al ziaristicii autohtone.
Î.: Dle Butnaru, ce înseamnă să fii manager media în R. Moldova: să fii influent, să fii bogat sau să ai multe probleme?
V.B.: În lumea cealaltă, din care noi nu facem poarte, un
patron media exact asta înseamnă – este şi magnat, şi influent şi, în primul rând, face o afacere. La noi, lucrurile stau
invers. Ziarele independente, din care unii oameni încearcă
să facă o afacere, sunt fondate de ziarişti, de oameni săraci şi,
în consecinţă, afacerea arată exact aşa cum arată investiţia.
Nu sunt surse eficiente pentru a promova produsul, pentru a
lansa produse noi, pentru a remunera angajaţii la un nivel mult
mai înalt decât sunt remuneraţi acum. În consecinţă, toată
presa are o uşoară tentă de ziar raional, chiar şi ziarele care se
consideră a fi bunicele. Iată de ce este vital pentru presa de aici
ca lucrurile să se schimbe, să înceapă să vină investitori străini,
oameni foarte bogaţi, magnaţi, care să investească foarte
mult şi într-un termen scurt să-şi recupereze cheltuielile şi să
înceapă a câştiga. Dar, în afara câştigului lor, câştigul presei va
fi altul – se va schimba totul, începând de la calitatea hârtiei şi,
din fericire sau din nefericire, terminând cu politica editorială,
cu conţinutul.
Î.: Ce condiţii ar trebui să existe în Republica Moldova ca în
mass-media să vină investiţii străine? Să nu uităm că avem
o piaţă a publicităţii slab dezvoltată, puterea de cumpărare
a populaţiei, inclusiv puterea de cumpărare în cazul ziarelor,
este una foarte redusă etc.
V.B.: Republica Moldova nu este singurul loc în această parte
a Europei unde lucrurile nu stau chiar bine. De exemplu, în
Macedonia, unde există o situaţie comparabilă cu cea de la noi
şi unde am fost şi eu şi m-am documentat la faţa locului, presa
se bucură de prezenţa investitorilor străini. În primul rând, e
vorba de investitorii germani. Ei au cumpărat nu numai ziare
centrale, dar chiar şi locale. Asta înseamnă că ceva se mişcă.
Cât priveşte piaţa publicitară, eu cred că pentru mass-media
de aici este suficientă. Această piaţă poate genera suficiente
mijloace pentru ca ziarele să înregistreze şi un profit important. Dar (atenţie!) investitorul care va veni primul aici şi va
încerca să schimbe lucrurile, acela va fi câştigătorul! Pentru
doi investitori piaţa este prea mică! Unul singur ar putea foarte
rapid să mărească tirajul, în pofida puterii de cumpărare scă-

zute. Bineînţeles, accentul nu se va pune pe banii câştigaţi din
abonamente şi vânzări – piesa grea în acest joc va fi publicitatea. Condiţia principală pentru ca un investitor să vină aici este
garanţia unei pieţe libere şi libertatea de orice presiuni politice.
Cred că abia după plecarea comuniştilor de la putere se va
putea vorbi despre o schimbare serioasă pe piaţa media.
Î.: Ar putea fi asocierea publicaţiilor periodice din R. Moldova în trusturi mari şi puternice o soluţie ce ar permite ca
presa să devină o afacere prosperă şi aici?
V.B.: Presa deja s-a constituit ca afacere în Moldova şi mă refer
în primul rând la posturile de televiziune – o zonă pe care
o cunosc mai mult din auzite. Cât priveşte restul presei, aici
prosperarea e în legătură directă cu această împărţire nenorocită în presă de expresie rusă şi presă de expresie română.
Odată ce spoturile publicitare, în proporţie de peste 90 la sută,
sunt făcute în ruseşte, odată ce ziarele de anunţuri şi de publicitate de mare tiraj sunt doar în ruseşte, odată ce publicului
îi este altoită această idee şi el zi de zi se trezeşte cu gândul că
publicitatea e doar în limba rusă, lucrurile nu stau deloc bine
pentru presa de limbă română. E o împărţire nenorocită, care
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sper că, odată şi odată, va fi eradicată. Trebuie să se procedeze
simplu, ca în Ucraina, unde s-a decis ca toată publicitatea să fie
doar în limba ucraineană. Cu tot scandalul care a fost, nimeni
nu a murit, toţi trăiesc, plasează publicitate în limba ucraineană. E o echitate!
Chiar şi în aceste condiţii sunt mijloace de informare în masă
profitabile. „Jurnal de Chişinău” este o publicaţie profitabilă,
dar profitul nu e unul spectaculos, nu este un profit care să-ţi
permită să spui că este un ziar care într-adevăr, din acest punct
de vedere, corespunde rigorilor şi cerinţelor europene. Noi
nu ne putem permite să ne tipărim color, pe hârtie de calitate.
Deci, câştigurile sunt oarecum modeste.
Formarea unor conglomerate de presă nu mai este o doleanţă,
ci o axiomă, un lucru iminent, care se va întâmpla, şi repet: cel
care va veni primul pe piaţă, va face un singur conglomerat,
maximum două. Aici se va termina toată împărţirea presei.
Î.: Dvs. aţi făcut ziaristică şi în perioada sovietică, şi în perioada „capitalismului sălbatic”, adică în primii ani de independenţă ai Republicii Moldova, faceţi şi acum, când lucrurile s-au
mai aşezat conform rigorilor economiei de piaţă. Aţi trecut
personal prin toate aceste perioade ca jurnalist, ca manager.
Puteţi să ne spuneţi: ce nu a mers bine în dezvoltarea presei?
De ce, totuşi, presa, cu unele mici excepţii, nu este o afacere în
adevăratul sens al cuvântului?
V.B.: Ne-a încurcat foarte mult acel romantism cu care noi,
oamenii de presă, am privit lucrurile din afară. În loc să privim
cât se poate de pragmatic şi să ne apucăm să facem ceea ce au
făcut, spre exemplu, colegii noştri din Bucureşti, am privit mai
romantic lucrurile. Ei au încercat să facă tot felul de presă – de
la ziare de bulevard până la ziare mai sofisticate. Noi am tot
dat-o cu entuziasmul şi cu lupta, am fost şi partizanii acestor
lupte. Noi credeam mai mult în literatura artistică decât în
literatura economică. Acest lucru, cred eu, într-o mare măsură
ne-a încurcat să avansăm. Ne-am trezit pe la mijlocul ultimului
deceniu al secolului trecut, când au început să apară agenţii
de presă, ici-colo câte un ziar etc. Dar ne-a împiedicat să ne
dezvoltăm acelaşi lucru – împărţirea presei în cea de limbă română şi cea de limbă rusă. Şi nu vorbesc neapărat sub aspectul
dramatic al problemei, ci ca o constatare. Ziariştii de limbă
rusă au fost – dacă nu abili –, apoi, cel puţin, mai şmecheri.
Ei au fost primii care au făcut şi ziar de publicitate, de anunţuri, au fost primii care au făcut ziare şi reviste distractive, au
mers pe un alt segment de public. Noi, cei care ne considerăm
ziarişti serioşi, am rămas în albia ziaristicii serioase, de analiză,
de investigaţii, de reportaje bine documentate. La un moment
dat, noi nu ne-am dat seama că publicul nostru s-a împuţinat,
a apărut o altă generaţie, care vrea să citească altceva, care nu
mai este interesată, oricât de cinic şi neplăcut ar suna pentru
noi, de acest fel de ziaristică. Şi s-a creat un gol, pe care, în
cazul publicului de limbă română, nimeni nu vine să-l suplinească.
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Noi am început să facem ediţia de joi a „Jurnalului”, care e
tocmai pe acest segment – e de cancan, ştiri de divertisment,
despre VIP-uri, adică mai altfel. Vreau să vă spun că această
ediţie are un an de zile şi s-ar putea ca încă peste un an să
suplinească celelalte două apariţii şi ca încasări să devină mult
mai importantă.
Î.: Pe parcursul anilor, aţi „experimentat” cu diferite tipuri de
presă. Nu ştiu dacă acest cuvânt e potrivit în situaţia aceasta, dar îl voi folosi, totuşi. Acum editaţi şi un ziar economic,
aveţi şi unul de digest, anterior aţi activat la o publicaţie
specializată politic etc. Bazându-vă pe experienţa Dvs., vreau
să vă întreb: ce tip de presă, în opinia Dvs., este mai profitabil
în Moldova – un digest, un ziar politic, unul economic etc.?
V.B.: Nu trebuie să inventăm lucrurile. Eram odată în Austria
cu o cunoştinţă şi mergeam cu automobilul pe la ora 20.00
pe o stradă mai neobişnuită (deoarece pe acea stradă erau
personaje îmbrăcate în haine fosforiscente care vindeau ziare).
Am întrebat ce fel de ziare vând. Cel care mă însoţea mi-a spus
că nu e nimic serios, un oarecare tabloid, dar care are cel mai
mare tiraj. Am întrebat dacă e cel mai bun ziar şi mi s-a spus
că, din contra, e cel mai prost. Am întrebat care, în acest caz,
este cel mai bun ziar. Mi-a numit o publicaţie, însă când am
întrebat dacă are cel mai mare tiraj, mi-a spus că, din contra,
tirajul este cel mai mic. Deci, lucrurile sunt împărţite demult la
acest capitol. „Bild”-ul are cel mai mare tiraj, dar dacă-i întrebi
pe oameni cât de bun este, părerile sunt împărţite. Odată chiar
se spunea despre „Bild” că e un ziar de bulevard citit în toate
cancelariile lumii.
E şi o relaţie intimă în a face presă. Dacă tu, ca persoană,
împărtăşeşti anumite valori şi spui că nu poţi face concesii, vrei
să faci doar presă serioasă, cu analize profunde, atunci trebuie
să-ţi asumi aşa riscuri ca, de exemplu, tirajul de o mie-două de
exemplare. Cam acesta este publicul pentru acest gen de presă!
Dacă eşti om de afaceri în presă şi vrei să menţii şi o anumită cotă culturală, filozofică etc., iei în calcul acest lucru, dar,
bineînţeles, faci şi un ziar de cancan, o versiune electronică, un
site pentru tineri extrem de distractiv şi de captivant. Numai în
felul acesta lucrurile pot fi ţinute cumva pe linia de plutire.
Î.: Aici se înscrie şi crearea primului post tv pe site - „Jurnal.
tv”!? Este, totuşi, o inovaţie pe piaţa media autohtonă, pe care
aţi promovat-o Dvs.
V.B.: Se ştie deja că presa mizează pe produsele electronice, pe
ediţiile on-line, după cum se ştie şi că încasările de pe urma
acestora se apropie de încasările ediţiilor de bază, iar în unele
cazuri chiar le depăşesc. Foarte mult mă uimeşte faptul că nici
un ziar de limbă română (s-ar putea să greşesc, dar nu cred) nu
are ediţie on-line. Pe site apare doar varianta printată, care a
apărut şi pe hârtie şi doar e transpusă pe site. Această abordare
e departe de a fi corectă. Volens-nolens, cam în următorii zece
ani la noi se va schimba radical şi concepţia de presă şi modul
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de a gândi al publicului consumator. Reţeaua Internet va
deveni tot mai ramificată şi vom avea tot mai mulţi utilizatori.
Iată de ce am pornit „Jurnal.tv”, această idee de televiziune pe
Internet. Când am lansat-o, mi s-a părut că aşa ceva nu face
nimeni. Noi nu avem televiziune şi facem produse televizate
pe care le punem pe site. Televiziunile pun pe site, ca şi ziarele,
ceea ce emit.
Avem deja câteva luni de activitate, dar e nevoie de timp ca lumea să se obişnuiască cu ideea. Totuşi, sunt decenii în care s-a
format un anumit confort al publicului – acesta priveşte acasă
la televizor ştirile, dar mai mult divertismentul. E o distanţă
lungă pentru a-i obişnui pe oameni cu ideea că pot sta la birou
sau oriunde, dacă au acces la Internet, şi vedea imediat ştirea
proaspătă, caldă.
Bineînţeles că o asemenea televiziune necesită şi altă abordare, altă filozofie. În niciun caz (şi am vorbit acest lucru de
nenumărate ori în redacţie) nu trebuie să le facem concurenţă
posturilor tradiţionale de televiziune. Noi nu suntem televiziune, noi suntem un alt mod, o altă modalitate de a comunica cu
oamenii. Sunt convins că acest fel de comunicare cu oamenii,
peste un an-doi, va fi extrem de popular aici la noi. În Chişinău, televiziunile pe Internet vor apărea ca ciupercile după
ploaie. Vom avea poate chiar vreo trei-patru televiziuni de
felul acesta. Ele nu sunt costisitoare, nu trebuie să cerşeşti de
la CCA niciun fel de permisiuni, licenţe, altfel de indulgenţe,
ai libertatea să faci orice (bineînţeles în limitele normalităţii) şi
e o sursă de câştig destul de importantă. Cred că, peste un an,
„Jurnal.tv” va egala ca încasări ediţia printată.
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Î.: Ştiindu-vă ca un promotor al inovaţiilor media, în final,
nu pot să nu vă întreb: ce planuri aveţi, bineînţeles dacă
aceasta nu constituie un secret profesional? Intenţionaţi să
veniţi şi cu alte inovaţii?
V.B.: Foarte mult depinde şi de caracterul omului. Eu de fiecare
dată mi-am spus că fac un lucru, îl duc la bun sfârşit, şi mai
mult nu fac nimic. Dar atunci când iei în serios o chestiune,
o afacere, îţi dai seama că nu poţi să te mulţumeşti cu puţinul. De fapt, nici nu e corect să te opreşti. La drept vorbind,
eu aş fi putut să nu fac acest „Jurnal.tv”, care, totuşi, a înghiţit
importante resurse financiare, energie, a necesitat angajări noi.
Puteam rămâne la ediţia printată a ziarului, care, zic eu, aduce
un venit mulţumitor, rămân bani pentru profit. Dar dacă mereu nu inventezi ceva nou, succesul de azi se transformă în praf
mâine şi atunci va fi prea târziu să-ţi pui întrebări de genul:
cum s-a întâmplat că, dintr-o afacere prosperă în aparenţă, s-a
ales un eşec lamentabil? Iată de ce toţi cei care vor să facă din
presă o afacere trebuie să inventeze mereu lucruri noi. Nu poţi
să rămâi doar la nenorocitul de ziar pe care îl faci. Astăzi el
arată bine, dar mâine vine altcineva cu idei noi şi... Iar tineri cu
idei vin permanent din urmă. Bineînţeles, ei impun alte reguli
de joc şi cel care va fi mai iute, acela va ajunge primul la finiş.
Î.: Vă mulţumim pentru interviu.

Igor Volniţchi
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