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Dincolo de obişnuit şi de comun sau... despre „ştire”
Un om cu un singur ceas ştie ce oră e. Un om cu două ceasuri nu este sigur niciodată.
Este prima lege a entropiei (mărime fundamentală în teoria
informaţiei, raportată la un element al mesajului transmis
– potrivit DEX, n.r.) care reflectă fidel modul în care îşi fac
meseria jurnaliştii. Un om care citeşte ştirea unei agenţii de
presă este aproape sigur că a aflat adevărul. Un om care se
informează şi din alte structuri media nu mai poate fi sigur de
nimic.
O anumită parte a presei vede o parte a medaliei, fără a
încerca să privească şi pe verso, în timp ce cealaltă parte a
presei nu vede mai departe de cealaltă parte a medaliei, care,
în fine, este ceva integru şi se vrea tratată (privită) respectiv.
Unul face partizanat opoziţiei de astăzi, altul apără Alianţa
pentru Integrare Europeană. Şi cum circa 60-70 la sută din
ştirile difuzate de agenţiile de presă, TV, radio sau publicaţiile
on-line de la noi sunt despre ceea ce face sau ceea ce spune
elita politică, gradul de incertitudine creşte dacă încerci să te
informezi din mai multe surse.
„FMI întrerupe negocierile cu Chişinăul fără a ajunge la un
nou acord de finanţare”, scria în iulie 2009 un ziar, care adăuga că experţii Fondului au „trântit uşa” cu două zile înainte
de încheierea vizitei misiunii. O agenţie de presă relatează
că FMI a amânat semnarea unui nou Memorandum cu R.
Moldova din cauza instabilităţii politice din ţară, după ce
liberalii nu au dorit să voteze un nou şef de stat şi ca urmare
Parlamentul a fost dizolvat.
Intriga legată de alegerile preşedintelui Republicii Moldova
a bulversat în genere simplul cetăţean. „Stepaniuc lasă să se
înţeleagă că PCRM va vota pentru alegerea lui Marian Lupu
la funcţia de şef al statului”, titrează presa. Urmează imediat
replica lui Stepaniuc: „Cine a spus că voi vota pentru Lupu?”.
Cititorul mai este informat că deputatul comunist Vladimir
Ţurcanu crede că alegerile anticipate trebuie evitate şi acest
cititor, care poate este departe de politică, ar trebui să creadă
că deputatul intrat în Parlament pe lista PCRM ar putea să
voteze pentru candidatul Alianţei. Însă Voronin este categoric: „Partidul Comuniştilor nu-l va vota pe Marian Lupu la
funcţia de şef al statului”. „PCRM nu va vota pentru candidatura AIE la funcţia de preşedinte al ţării”, spune un alt
reprezentant al actualei opoziţii.

Care-i adevărul? Cine are dreptate? O privire generală asupra
ştirilor difuzare de mass-media moldovenească arată că le
lipseşte tocmai ceea ce le face mai veridice şi credibile, sursa
a doua. Adică omul despre care se afirmă ceva sau căruia i se
atribuie o declaraţie, comentată de un oponent al său în ştire.
Prima sursă care a generat subiectul ştirii. De la care anume
au pornit toate. Oricât ar fi de bune şi convingătoare comentariile, omul care ştie mai bine ce s-a întâmplat e tocmai
acela de la care a pornit intriga. Comentariile sunt bune, dar
contează faptele.
Ziarul sau agenţia de presă scrie de cele mai multe ori ceea
ce crede că vrea publicul. Mai exact, ceea ce crede că vrea
publicul său, în condiţiile în care presa este divizată. Ceea ce
doreşte auditoriul său. Nu mai contează că ştirea reflectă doar
parţial realitatea, că mai există şi alte opinii sau aprecieri. Că
presa, pe care atât de des preferăm să o cităm, nu este poate
cea mai veridică sursă. Şi că de cele mai multe ori este subiectivă în abordarea unor probleme.
Jurnalistul deseori nu trece dincolo de obişnuit şi de comun pentru a vedea ce se întâmplă cu adevărat. Ce vrea cu
adevărat elita politică? Care este intenţia adevărată a omului
politic? Ce urmăreşte el prin declaraţiile pe care le face? De
ce o ţară care, ca şi multe altele, se află în criză, ne acordă un
credit de sute de milioane de dolari? Reporterul nu se deranjează să întrebe ce cred oponenţii, nu încearcă să vadă cum
a procedat individul respectiv în situaţii similare. Şi astfel
ratează una dintre cele mai fericite şanse de a face dintr-o
ştire obişnuită un eveniment de presă. Întrebarea pe care
deseori o poţi auzi de la reporteri este dacă s-a întâmplat un
anume lucru (a fost semnat un acord, va fi acordat un credit)
şi mai rar de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat sau se va
întâmpla (nu a fost sau a fost semnat acordul, creditul nu va
fi acordat în termenele la care ne aşteptam). Impresia pe care
ţi-o lasă conferinţele de presă e că mulţi dintre jurnalişti se
tem să întrebe. Nu au ce întreba? Sau nu ştiu ce să întrebe? Şi
dacă într-un briefing reporterul nu are îndrăzneala să pună o
întrebare poate incomodă, îl va mai suna el pe un oficial ca să
întrebe despre un anume lucru? Ce rost are să te prefaci că ştii
totul? Câştigă cineva din aceasta?
Pe când lucram la Agenţia BASA-press, regretatul Constantin
Chiroşca, cel care a fost un reporter de excepţie, a scris o ştire
despre o eventuală demisie a ministrului Economiei, citând
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mai multe „surse de încredere” care afirmau că proaspătul funcţionar va reveni în afaceri. Reacţia oficialilor a fost
furibundă. Foarte supărat, serviciul de presă al ministerului
a cerut să fie publicată o dezminţire. Ne-a cerut explicaţii şi
purtătorul de cuvânt al şefului statului. La un moment dat,
chiar credeam că am greşit. Am avut însă răbdarea şi, de ce
nu, curajul să nu cedăm. Peste câteva săptămâni, ministrul
şi-a prezentat demisia.
La mijlocul anilor ‘90, când studenţii protestau de câteva
săptămâni în Piaţa Marii Adunări Naţionale, premierul de
atunci Andrei Sangheli a declarat că investitorii străini nu
vin în Moldova pentru că aici e dezordine. Am avut tupeul
de a telefona zeci de persoane cărora le-am adresat o singură
întrebare: este adevărat că nimeni nu vrea să investească în
Republica Moldova pentru că au loc demonstraţii? Nu mă
aşteptam la alt răspuns decât unul negativ, dar nu credeam
când am pornit investigaţia că absolut toţi vor spune „nu este
adevărat”, iar un oficial de la Ministerul Economiei chiar a
spus: „Dacă pe străzi ar fi tancuri, nu ar intra niciun investitor în ţară, dar, cum au loc doar acţiuni de protest, de ce să nu
vină, la ei în ţară se desfăşoară zilnic câteva demonstraţii?”.
Uneori am impresia că a trecut timpul jurnalistului frământat
mereu de curiozitate care e în stare să intre şi pe fereastră într-o casă cuprinsă de flăcări pentru a ajunge cât mai aproape
de adevăr. Îi văd pe unii plictisiţi şi cuminţi. Lasă impresia că
ştiu totul şi nu mai vor să afle nimic în plus. Şi ştirile sunt la
fel, provoacă mai mult întrebări decât oferă răspunsuri.
Probabil că greşesc. Ba cred că de multe ori impresia aceasta
este prea subiectivă. Chiar eronată. Există multe alte exemple de jurnalism de înaltă calitate. Care respectă adevăratele
valori. Pro TV Chişinău, Jurnal TV, postul de radio Europa
Liberă, Ştirea Zilei sunt doar câteva exemple. Indiferent unde
lucrează, rolul jurnalistului este de a transmite informaţiile de
interes public cât mai rapid, corect, onest şi echidistant. Asta
contează în ecuaţia meseriei. Aşa îşi văd munca jurnaliştii de
la aceste şi alte structuri media.
Întrebarea cu care îşi încep ziua jurnaliştii este: ce scriem astăzi? Ce interesează publicul? Ştim noi oare care sunt gusturile cititorilor fără a face un simplu sondaj? Ştie, la urma urmei,
cititorul ce vrea? O ştire despre faptul că premierul Vladimir
Filat a fost bruscat a avut de şase ori mai mulţi cititori decât
ştirea cu privire la scumpirea gazului livrat de concernul rus
Gazprom. Îl priveşte mai mult pe cetăţean agresarea primministrului decât majorarea preţului la gaze? Ştirea despre
amânarea alegerilor prezidenţiale ţine prima pagină a presei.
Iar o relatare despre faptul că vaccinul contra gripei porcine,
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care este deja un pericol real, va ajunge în Moldova în curând,
interesează doar un grup mic de persoane. Cum poate fi
înţeles faptul că o dezminţire, publicată de o agenţie de presă,
are de trei ori mai mulţi cititori decât ştirea ca atare? Reacţia
este aceeaşi, indiferent de ce limbă vorbeşte cel care citeşte
informaţia, difuzată în română, rusă şi engleză.
Cum ar trebui să procedeze agenţia de presă, postul de televiziune sau publicaţia electronică, care, pe de o parte, urmăresc
să facă bani pentru a exista, iar, pe de altă parte, au misiunea
de a difuza ştiri de interes public? De câte ori ne-am convins
că avea deplină dreptate David Randall când afirma că „produsele jurnalistice cele mai hulite în public au de fapt cel mai
mare succes la vânzare”. Şi mass-media de la noi încearcă să
balanseze între interesul comercial şi cel public. Iar concurenţa tot mai strânsă pe care i-o fac agenţiilor de presă şi ziarelor
publicaţiile electronice îi zoreşte să se schimbe din mers.
Chiar şi televiziunile încep să transmită în direct reportaje pe
Internet pentru a informa cititorul despre ceea ce se întâmplă, fără a aştepta buletinele de ştiri de seară sau dimineaţă.
Reportajul transmis de Jurnal TV de la explozia din Piaţa
Marii Adunări Naţionale a fost preluat de prestigioase posturi
de televiziune internaţionale pentru că jurnaliştii de la acest
post au fost pe fir noaptea întreagă şi au relatat primii multe
din lucrurile care s-au întâmplat.
*******************************************
Marele scriitor Gabriel Garcia Marquez, laureat al Premiului
Nobel pentru literatură pentru 1982, prezent la un seminar
despre “noul jurnalism”, spunea că “meseria de jurnalist
provoacă suferinţă sau bucurie în funcţie de modul în care
reuşim să surprindem în cuvinte realitatea. Ne bucurăm dacă
textul este o adevărată bijuterie, dar suferim când ne dăm
seama că maltratăm limba”. Potrivit autorului, una dintre
caracteristicile “noului jurnalism” este mai ales lipsa de timp.
Marquez a spus ca asta îl incomodează, pentru că “atunci
când eşti supus unei asemenea presiuni nu ai timp să gândeşti.” “În jurnalism, trebuie să ştii că nu ai timp să gândeşti
foarte mult sau să rafinezi textul şi trebuie, deci, să suferi. Şi,
câteodată, ieşi să bei un pahar sau să iei masa şi ţi se spune:
«Hei, ai auzit ce s-a întâmplat?» Suferim atât de mult noi,
jurnaliştii, pentru că trebuie să ne extenuăm în fiecare zi”.
Este şi soarta autorului de ştiri, inclusiv de la noi, care mereu
este în criză de timp, care este pus în situaţia să afle rapid ceea
ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat şi să relateze ceea ce a
aflat cititorului.
Vlad Bercu
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„Informaţia este un produs ca oricare altul.
Cere-le jurnaliştilor informaţii de calitate!”

C

âţi ani trebuie să mai accepte cititorii publicaţii care
scriu informaţii bazate pe zvonuri senzaţionale, fără
a se obosi să le verifice? Câte dosare despre iresponsabilitatea ziariştilor sau a publicaţiilor mai trebuie să fie examinate în instanţele de judecată? Câte ziare sau reviste
trebuie să falimenteze din cauza că şi-au pierdut cititorii
pentru că nu mai erau credibile? Când va fi gata Republica Moldova să aplice mecanisme care funcţionează în
ţările cu democraţii mature, pentru a cere jurnaliştilor
respectarea deontologiei profesionale, deoarece cititorii
lor au dreptul la informaţii veridice, nu doar de senzaţie?
Aceste întrebări le sunt adresate acelor jurnalişti care cred
că presa din R. Moldova nu are nevoie de mecanisme de
autoreglementare, şi chiar celor care, deşi văd rostul acestor
mecanisme, nu cred că acum este momentul de a le implementa în presă.
Presa din R. Moldova nu a trecut prin trista experienţă
a ziarelor din SUA, Italia, Germania etc. când cititorii au
sancţionat ziarele pentru lipsa de responsabilitate şi încălcarea deontologiei jurnalistice. În aceste state, ziarele şi-au
redus considerabil tirajele, deoarece cititorii nu se mai abonau
sau nu cumpărau ziarele care s-au discreditat. Deocamdată,
sondajele de opinie din Republica Moldova prezintă massmedia ca una dintre cele mai credibile instituţii, acestea fiind
plasate pe locul doi, după biserică (potrivit Barometrului de
Opinie Publică, realizat de Institutul pentru Politici Publice
în 2009, peste 50 la sută dintre respondenţi au încredere în
presă). Deşi, dacă analizăm Barometrul de Opinie Publică în
perioada anilor 2004-2009, urmărim o tendinţă de descreştere a numărului de persoane care au încredere în mass-media,
de la 62% în 2004 la 51,3% în 2009. De aceea, dacă presa nu
acceptă un mecanism de autoreglementare, riscă să ajungă în
situaţia ziarelor din alte state.
Până cei vizaţi găsesc răspunsuri la întrebările de mai sus,
un grup de şase organizaţii neguvernamentale a lansat la 1
octombrie 2009 Consiliul de Presă în calitate de mecanism
de autoreglementare a breslei. Asociaţia Presei Independente
(API), Centrul pentru Jurnalism Independent, Comitetul
pentru Libertatea Presei, Uniunea Jurnaliştilor din Moldova, Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale
pentru Drepturile Omului din Moldova „CREDO” şi Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul” au propus
formarea unei instituţii independente care ar media con-

flictele ce apar între cititori şi publicaţii din cauza încălcării
normelor etice de către jurnalişti, editori, proprietari media.
Autoreglementarea presei din R. Moldova: opinii şi atitudini
Crearea unui mecanism de reglementare a presei din R.
Moldova este susţinută de majoritatea publicaţiilor din ţară.
Acum un an, Asociaţia Presei Independente a efectuat un
studiu în care au fost implicate 40 de publicaţii din cele active,
editate atât la nivel naţional, cât şi la nivel local şi regional.
Peste 80 la sută dintre cei chestionaţi au apreciat pozitiv ideea
creării unui Consiliu de Presă, care ar funcţiona ca un mecanism de autoreglementare a presei. (Diagrama 1)
Diagrama 1

82%

15%
3%
Este o idee bună

Nu cred că este o idee bună

Nu ştiu

De altfel, această poziţie nu este deloc surprinzătoare dacă
analizăm răspunsurile la întrebarea „În ce măsură jurnaliştii
manifestă responsabilitate faţă de cititori, prin respectarea
deontologiei profesionale?”. Doar 5 la sută din respondenţi
au răspuns că jurnaliştii manifestă pe deplin responsabilitate
faţă de cititori, iar 13 la sută – că foarte puţin. În schimb, circa
80 la sută din respondenţi au recunoscut că presa este parţial
responsabilă. (Diagrama 2)
În ce măsură jurnaliştii manifestă responsabilitate faţă
de cititori, prin respectarea deontologiei profesionale?
R. Moldova, prin lansarea Consiliului de Presă ca mecanism
de autoreglementare a mass-media scrise, se înscrie în şirul
statelor unde deja de zeci de ani funcţionează o astfel de instituţie. Desigur, în R. Moldova există riscul ca această structură
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Diagrama 2
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Diagrama 3
Desemnarea de
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din domeniu
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Manifestă
pe deplin
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posibilitatea de participare
pentru doritorii care se
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41%

Înaintarea candidaturilor
din partea redacţiilor,
asociaţiilor obşteşti etc.
54%

că redacţiile pe care le reprezintă vor respecta deciziile Consiliului de Presă dacă membrii organului de autoreglementare
vor fi persoane profesioniste, corecte, cu autoritate, adepte ale
unor valori morale înalte.
Parţial
79%

care ar media litigiile între producătorii de informaţii şi consumatorii de informaţii să nu fie percepută ca una credibilă.
Dar credibilitatea unui mecanism de autoreglementare poate
fi asigurată în primul rând de principiile care vor sta la baza
instituirii şi, ulterior, funcţionării acestuia. În cadrul aceluiaşi
studiu, realizat de API, jurnaliştii, editorii, dar şi patronii de
media au pledat pentru independenţa Consiliului de Presă,
reprezentativitatea acestuia şi transparenţa în procesul de
creare şi de activitate a Consiliului. (Diagrama 3)
Diagrama 3
Independent de structuri
politice, guvernamentale,
comerciale sau de altă
natură, 33%

Cu reprezentare tripartită
(jurnalişti, proprietari de
media şi consumatori de
media), 30%

Democratic şi
transparent în felul
în care sunt aleşi
membrii şi
conducerea, 20%

Înfiinţat printr-o
procedură deschisă
şi participativă, 17%

Cât priveşte funcţiile Consiliului de Presă, după părerea respondenţilor studiului desfăşurat de API, ar trebui să se axeze pe:
• recepţionarea reclamaţiilor publicului care consideră că un
material publicat încalcă standardele etice şi profesionale;
• negocierea unor soluţii de compromis rapid şi reciproc
acceptabil în cazul unor materiale contestate de public;
• desfăşurarea unor campanii de promovare a unui jurnalism de calitate;
• elaborarea unor propuneri de consolidare a standardelor
profesionale în jurnalism;
• solicitarea dreptului la replică instituţiilor de presă care au
publicat materiale contestate de public;
• desfăşurarea unor campanii de lobby pentru schimbarea
politicilor ce ţin de activitatea presei;
• contribuirea la sporirea impactului jurnalismului de investigaţie;
• aplicarea unor sancţiuni financiare instituţiilor care au
publicat materiale de presă contestate de public.
O iniţiativă ambiţioasă pentru democraţia din R. Moldova

Cât priveşte crearea mecanismului de autoreglementare,
majoritatea respondenţilor chestionaţi de API s-au pronunţat pentru implicarea mai multor instituţii şi persoane
în formarea Consiliului de Presă, începând de la redacţiile
publicaţiilor şi organizaţiile profesionale, până la ziarişti şi
chiar cititori. Drept modalitate de selectare a membrilor
Consiliului de Presă, reprezentanţii mass-media au pledat
pentru concurs sau delegarea unor persoane de către redacţii,
asociaţii obşteşti etc. (Diagrama 4)
Modalităţi de formare a Consiliului de Presă
Cea mai interesantă declaraţie – a peste 80 la sută din reprezentanţii mass-media, expusă în cadrul studiului API – este

După mai multe discuţii şi dezbateri pe marginea dilemei „a
fi sau a nu fi” un mecanism de autoreglementare a presei în
Republica Moldova, cele şase organizaţii neguvernamentale
sus-pomenite au fondat Consiliul de Presă. În prezent, a fost
lansat concursul de selectare a membrilor acestui consiliu.
Consiliul de Presă din Republica Moldova este o structură reprezentativă, formată din nouă membri, inclusiv patru membri care vor reprezenta mediul jurnalistic (dintre care doi
membri din regiuni, inclusiv unul din UTA Gagauz Yeri), iar
cinci membri vor reprezenta consumatorii de produse media.
Mandatul membrilor Consiliului de Presă este acordat pentru
o perioadă de doi ani, dar poate fi retras în caz de încălcare a
principiilor de activitate a Consiliului, absenţe nemotivate de
la şedinţele Consiliului, ignorarea responsabilităţilor asumate
în calitate de membru al Consiliului.
De altfel, la stabilirea principiilor şi procedurilor de formare
şi de funcţionare a Consiliului de Presă au fost luate în considerare opiniile expuse de reprezentanţii mass-media.
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Astfel, potrivit iniţiativei organizaţiilor fondatoare, Consiliul
de Presă este o instituţie independentă în raport cu administraţia publică, mediul politic, mediul de afaceri, alte grupuri
de interese, care promovează respectarea principiilor deontologice jurnalistice de către publicaţii, agenţii de ştiri sau
portaluri informaţionale.
Credibilitatea noii structuri va fi determinată de faptul cine
vor fi membrii Consiliului de Presă şi cum vor fi selectaţi
aceştia. Din aceste considerente, fondatorii Consiliului au lansat un concurs deschis pentru a alege membrii. Totodată, va fi
instituită o comisie independentă, formată din reprezentanţi
ai Consiliului Naţional al ONG, Centrului pentru Drepturile
Omului, comisiei parlamentare pentru problemele mass-media, care va analiza dosarele candidaţilor şi va alege componenţa Consiliului.
La concursul de selectare a membrilor Consiliului de Presă
din Republica Moldova pot participa candidaţi din partea
mediului jurnalisitic, recomandaţi de redacţiile publicaţiilor
(ziare, reviste, agenţii de ştiri, portaluri informaţionale), organizaţii profesionale ale jurnaliştilor, organizaţii ale patronilor
de media, alte asociaţii obşteşti de media, precum şi candidaţi
ai consumatorilor de media, propuşi de grupuri de cetăţeni,
organizaţii neguvernamentale, organizaţii sindicale sau patronale etc. La selectarea membrilor Consiliului de Presă se va
lua în considerare profesionalismul candidaţilor în domeniul
pe care îl reprezintă, cunoaşterea deontologiei jurnalistice,
imparţialitatea, neapartenenţa politică, autoritatea şi experienţa în domeniul pe care îl reprezintă.
Exerciţiul de formare a unui consiliu de presă independent şi
profesionist este foarte dificil, mai ales în situaţia în care iniţiativa civică în R. Moldova este foarte slabă, iar societatea este
prea amorfă şi dezamăgită pentru a fi suficient de activă în
revendicarea responsabilităţii din partea presei pentru informaţiile publicate. Or, nouă, celor din R. Moldova, ne pare mai
corect să ne plângem de încălcarea drepturilor noastre, decât
să luptăm pentru respectarea lor. Iată de ce crearea Consiliului de Presă este o iniţiativă ambiţioasă. La fel de ambiţioase
sunt şi obiectivele pe care şi le propune Consiliul de Presă:
sporirea responsabilităţii presei din Republica Moldova faţă
de cititori prin promovarea respectării standardelor profesionale şi a deontologiei jurnalistice; soluţionarea litigiilor dintre
cititori şi publicaţii privind materialele jurnalistice publicate;
cultivarea culturii dialogului şi respectului reciproc între
presă şi consumatorii de media; promovarea jurnalismului de
calitate şi sporirea credibilităţii mass-media.
Mai aproape de cititori
Activitatea de bază a Consiliului de Presă ţine de examinarea
plângerilor cititorilor care se referă la activitatea editorială a
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ziarelor, revistelor şi agenţiilor de ştiri din R. Moldova, precum şi a portalurilor informaţionale. Plângerile se pot referi
la materiale de presă produse de jurnalişti sau non-jurnalişti,
publicate sau plasate pe site, care reprezintă:
a) ştiri, articole, interviuri, editoriale etc.;
b) cuvinte;
c) imagini şi fotografii;
d) secvenţe audio şi video plasate pe paginile web ale publicaţiilor sau portalurile informaţionale;
e) scrisori ale cititorilor.
De asemenea, plângerile cititorilor se pot referi la comportamentul jurnaliştilor care încalcă principiile eticii jurnalistice
în activitatea lor.
Atât presa, cât şi cititorii trebuie să înţeleagă că acest Consiliu de Presă nu este nici de partea primilor, nici de partea
celor din urmă. Este o instituţie care examinează imparţial
plângerile consumatorilor de media şi, după studierea cazului
şi audierea părţilor, se pronunţă dacă materialul publicat a
încălcat deontologia profesională. Pentru aplanarea litigiului,
Consiliul negociază soluţii de compromis acceptabile atât
pentru mass-media, cât şi pentru consumatorul de presă, cum
ar fi renunţarea la plângere, publicarea rectificărilor solicitate,
acordarea spaţiului pentru publicarea replicii la materialul
de presă etc. Numai în cazul în care părţile nu ajung la un
compromis, Consiliul de Presă deliberează asupra plângerii şi
publică o decizie.
Ar putea exista opinii sceptice despre eficienţa activităţii
Consiliului de Presă dacă acesta nu aplică sancţiuni financiare
în cazul publicaţiilor care încalcă standardele jurnalismului
profesionist. Dar sperăm că în Republica Moldova, ca şi în
celelalte ţări cu democraţii avansate, pedeapsa aplicată de
Consiliul de Presă va fi ruşinea publică de a fi încălcat normele etice.
Finanţarea activităţii Consiliului de Presă este un subiect discutat intens, deoarece finanţarea mecanismului de autoreglementare poate garanta independenţa şi autonomia acestuia.
Potrivit formulei propuse de organizaţiile fondatoare ale
Consiliului de Presă, activitatea acestei instituţii poate fi sprijinită din surse financiare acumulate din donaţii, programe
şi proiecte finanţate de organizaţii naţionale şi internaţionale
finanţatoare, alocaţii din Bugetul de Stat, alocaţii din partea
fondatorilor, alte surse legale. La prima etapă, însă, Consiliul
de Presă poate miza pe donaţii, iar mai târziu, şi doar după
validarea activităţii Consiliului, jurnaliştii, patronii media vor
fi dispuşi să contribuie la finanţarea activităţii mecanismului
de autoreglementare.
Inga Burlacu,
Asociaţia Presei Independente
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Justiţia versus mass-media. Monitorizarea cauzelor privind
apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale
intentate împotriva mass-media în perioada 2005-20091
Conform datelor furnizate de judecătoriile din R. Moldova, în
perioada 2005-2009, au fost examinate, iar unele dosare încă
se află în curs de examinare, 165 de cauze privind apărarea
onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale în care în calitate
de pârâţi au figurat instituţii mass-media din Moldova.
Situaţia este puţin diferită în privinţa numărului de cauze
în urma colectării datelor de la redacţiile instituţiilor media
şi arhivele instanţelor de judecată. Astfel, conform datelor
furnizate de instituţiile mass-media şi a datelor colectate în
arhive, pe rolul instanţelor de fond (judecătorii) în perioada
2005-2009 au fost puse 126 de cauze privind apărarea
onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale, din care 73
de dosare din 10 judecătorii (Centru, Buiucani, Râşcani
şi Ciocana din municipiul Chişinău, Hânceşti, Nisporeni,
Comrat, Ceadâr-Lunga, Bălţi, Cimişlia) au fost nemijlocit
studiate în cadrul procesului de documentare.
Din informaţiile furnizate de către instanţele de judecată
naţionale constatăm că mass-media a avut calitatea de pârât
în 26% din numărul total de cauze în defăimare în perioada
2005-2009. Numărul total de cauze privind apărarea onoarei,
demnităţii şi reputaţiei profesionale examinate de instanţele
naţionale s-a redus în perioada 2005-2009 comparativ cu
perioada 2000-2003. Astfel, conform datelor publicate de
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) în anul 20042,
statistica Curţii Supreme de Justiţie indica un număr total de
1123 de cauze privind apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei
profesionale examinate de instanţele naţionale în perioada 20002003. Din datele colectate în cadrul prezentului studiu, pentru
o perioadă corespondentă de 5 ani – 2005-2009, judecătoriile
naţionale indică un număr total de 624 de cauze privind apărarea
onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale examinate.
De asemenea, o analiză comparativă a datelor din prezentul
studiu cu datele CJI permite constatarea unei uşoare
descreşteri a numărului de dosare împotriva presei în
perioada 2005-2009 – 165 de cauze. CJI a constatat că în
perioada 1998-2003 în instanţele din Chişinău, Bălţi, Soroca,
Orhei şi Nisporeni au fost examinate 235 de cauze privind
apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale
intentate împotriva mass-media.
1. Constatările şi tendinţele enunţate în acest capitol se bazează pe datele şi
informaţiile puse la dispoziţie de către instanţele de judecată şi instituţiile
mass-media din ţară.
2. Revista analitică “Mass-media în Moldova”, iunie 2004, p. 22, http://ijc.md/
bulmm/2004iunie/BMM_print_web.pdf

Cele mai multe instituţii media care au fost chemate în
judecată pentru defăimare în anii 2005-2009 fac parte din
categoria presei scrise şi constituie 78% (35 de redacţii) din
numărul total de instituţii mass-media acţionate în instanţă
(Diagrama 1). Acest număr reprezintă doar 13% din numărul
total de 258 (147 de ziare, 111 reviste3) de publicaţii periodice
din ţară.
Diagrama 1. Instituţii mass-media acţionate în instanţă pentru
defăimare în anii 2005-2009 pe diferite categorii de presă
(conform datelor colectate în instanţele de judecată şi redacţii)
5
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Din numărul de 73 de dosare privind apărarea onoarei,
demnităţii şi reputaţiei profesionale documentate în
instanţele de judecată naţionale, 12 cauze au fost încetate
ca urmare a renunţării de către reclamanţi la acţiunile lor,
14 cauze au fost scoase de pe rol, ca urmare a neprezentării
reclamanţilor în şedinţele de judecată (Diagrama 2). În 6
cauze au fost încheiate tranzacţii de împăcare între părţi, iar
33 de cauze au fost examinate în fond, apel şi recurs. Pe rolul
instanţelor de judecată naţionale se află pendinte 9 cauze
privind apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale
intentate împotriva mass-media.
Aproape jumătate din cauzele intentate împotriva mass-media
pentru defăimare s-au încheiat înainte de emiterea unei
hotărâri pe fond. Cei mai mulţi reclamanţi nu se prezintă la
şedinţele de judecată, deşi legal citaţi, iar ca urmare cererile lor
de chemare în judecată sunt scoase de pe rol. Doar în 6 cauze
privind apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale
părţile au recurs la soluţionarea litigiului pe cale amiabilă.
O bună parte din reclamanţii în cauzele privind apărarea
onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale sunt persoane
publice – 46 de cauze, ceea ce reprezintă 63% din cauzele
3. Ghidul Mass-media din Republica Moldova, 2008, editat de Centrul pentru
Jurnalism Independent.
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Diagrama 2. Statistica cauzelor privind apărarea onoarei,
demnităţii şi reputaţiei profesionale intentate împotriva presei
în instanţele naţionale în perioada 2005-2009 (conform datelor
colectate nemijlocit din dosarele studiate)
Încetate (renunţare la acţiune)

9
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17%
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studiate în instanţe. În categoria persoane publice a fost inclus
Ministerul Afacerilor Interne care a acţionat în judecată
publicaţia „Jurnal de Chişinău” şi jurnalista Raisa Lozinschi
pentru publicarea articolului „Voronin a majorat suma mitei
dată agenţilor de circulaţie”. Partidul Comuniştilor din Moldova
a acţionat în justiţie Partidul Social Democrat din Moldova,
iar în calitate de intervenient a fost atrasă Compania publică
„Teleradio-Moldova” pentru difuzarea unui spot electoral al
PSD. Alte persoane juridice care au fost incluse în categoria
reclamanţilor – persoane publice sunt Asociaţia Obştească
„Protecţia Consumatorului” care a chemat ziarul „Novoe
vremea” în instanţă pentru defăimare în articolul „Нужны
ли нам такие защитники” şi Centrul Naţional al Tineretului
care a acţionat publicaţia „Flux” în judecată pentru publicarea
articolului „O chestiune de onoare pentru justiţia noastră
moldovenească. Poate fi trasă Europa Trust la răspundere?”.
În ceea ce priveşte mass-media în calitate de pârâţi, publicaţia
periodică ce a fost acţionată în instanţă pentru defăimare de
cele mai multe ori în perioada 2005-2009 este „Flux” cu 9
cauze, urmată de „Moldova Suverană”, „Timpul de dimineaţă”
şi „Moldavsckie vedomosti” cu câte 8 cauze, conform datelor
colectate în instanţele de judecată şi redacţii.
Prejudicii morale şi asigurarea acţiunii
Cea mai mare sumă a despăgubirilor pentru prejudiciul moral
solicitată în instanţele naţionale în pricini privind apărarea
onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale în perioada 20052009 este suma de 10 milioane lei solicitată de Nicolae Dabija
de la „Moldova Suverană”, urmată de suma de 7 milioane lei
solicitată de Grigore Vieru de la jurnalistul Mihai Conţiu.
Pe de altă parte, 1 leu este suma cea mai mică solicitată
în calitate de despăgubiri morale de către Ion Sturza de la
„Moldova Suverană”, Ilie Bratu - de la „Jurnal de Chişinău” şi
Vitalie Nagacevschi - de la ziarul „Vremea”.
Cea mai mare sumă adjudecată de către instanţele naţionale
în cauze privind apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei

profesionale este suma de 500 de mii de lei. Această sumă
a fost adjudecată în folosul lui Nicolae Dabija de către
Judecătoria Centru în cauza N. Dabija către „Moldova
Suverană” şi Mihai Conţiu şi urma să fie încasată de la
Mihai Conţiu. Curtea de Apel a redus însă această sumă la
2500 lei. Alte cauze în care instanţa a dispus încasarea unor
sume exorbitante este Iurie Roşca către „Accente libere” şi
Ion Stratan în care suma de 150 mii lei a fost apreciată ca
echitabilă de către Judecătoria Râşcani şi cauza Ion Ciutac
către „Vremea” şi Liubovi Cegarovscaia cu suma de 100 mii
lei adjudecată de către Judecătoria Râşcani.
Suma cea mai mică încasată de către instanţele naţionale
în această categorie de cauze este 20 de lei adjudecată de
către Judecătoria Centru în cauza Iurie Roşca către IPNA
Compania „Teleradio-Moldova” şi alţii.
În 22% (16 cauze) din cauzele documentate, reclamanţii au
solicitat instanţei de judecată să aplice măsuri de asigurare a
acţiunii. Cele mai des solicitate măsuri de asigurare au fost
sechestrarea conturilor bancare şi ale bunurilor redacţiei
pârâte. Alte măsuri de asigurare mai puţin populare solicitate
de către reclamanţi au fost interdicţia de a difuza spotul
electoral şi interdicţia de a opera modificări în registrul
cadastral şi în actele depuse la Camera Înregistrării de Stat.
Deşi numărul cauzelor în care a fost solicitată aplicarea
măsurilor de asigurare este suficient de mare, în doar 3
dintre ele instanţa de judecată a satisfăcut această cerere a
reclamantului.
Din 36 de cauze documentate în instanţele naţionale în
care deja au fost pronunţate hotărâri definitive şi rămase
irevocabile, 19 au fost soluţionate în favoarea instituţiilor massmedia care au figurat în calitate de pârâţi în aceste procese.
În rândul redacţiilor intervievate pentru realizarea acestui
studiu, publicaţia periodică „Moldova Suverană” este redacţia
care a declarat că a fost implicată în 50 de dosare privind
apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale în
ultimii 9 ani. „Moldavskie vedomosti” a avut 15 cauze
începând cu anul 1995, iar „Timpul de dimineaţă” - 14
procese de judecată începând cu anul 2001, de la prima sa
apariţie pe piaţa mediatică din Moldova.
Doina Costin,
Coordonator Serviciul Juridic,
Centrul pentru Jurnalism Independent
# Această analiză face parte din Studiul „Libertatea de
exprimare şi defăimarea: prevederi legale şi practici reale”
realizat de către Asociaţia Presei Independente şi Centrul
pentru Jurnalism Independent cu susţinerea financiară a
Fundaţiei SOROS-Moldova.
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Anexa 1

Numărul cauzelor privind apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei
profesionale în perioada 2005-2009 în instanţele naţionale
Judecătoria

Număr total
cauze
Curtea Supremă de Justiţie
61 în recurs
Curtea de Apel Chişinău
208 în apel
Curtea de Apel Bălţi
28 în apel
Curtea de Apel Bender
0
Curtea de Apel Cahul
9 în apel
Curtea de Apel Comrat
19 în apel
Judecătoria Anenii Noi
1
Judecătoria Bălţi
23
Judecătoria Buiucani, Chişinău 197
Judecătoria Centru, Chişinău
162
Judecătoria Ciocana, Chişinău 27
Judecătoria Râşcani, Chişinău Judecătoria Botanica, Chişinău 14
Judecătoria Bender
0
Judecătoria Basarabeasca
0
Judecătoria Briceni
0
Judecătoria Cahul
19
Judecătoria Cantemir
0
Judecătoria Călăraşi
12
Judecătoria Căuşeni
Judecătoria Ceadâr-Lunga
17
Judecătoria Cimişlia
32
Judecătoria Comrat
29
Judecătoria Criuleni
7
Judecătoria Donduşeni
2
Judecătoria Drochia
2
Judecătoria Dubăsari
7
Judecătoria Edineţ
0
Judecătoria Făleşti
4
Judecătoria Floreşti
0
Judecătoria Glodeni
0
Judecătoria Hânceşti
11
Judecătoria Ialoveni
2
Judecătoria Leova
1
Judecătoria Nisporeni
6
Judecătoria Ocniţa
0
Judecătoria Orhei
9
Judecătoria Rezina
11
Judecătoria Râşcani (Bălţi)
3
Judecătoria Ştefan-Vodă
2
Judecătoria Slobozia
1
Judecătoria Soroca
2
Judecătoria Şoldăneşti
0
Judecătoria Străşeni
4
Judecătoria Taraclia
4
Judecătoria Teleneşti
0
Judecătoria Vulcăneşti
8

Inclusiv
jurnalişti
19 în recurs
3 în apel
0
0 în apel
7 în apel
0
6
92
16
4
2
0
0
0
0
0
0
5
2
12
0
0
2
0
0
1
0
0
4
0
0
2
0
0
4
3
1
0
1
0
0
0
0
1

Anexa 2
Redacţia4

Procese 2005-2009 în baza
art. 16 CC
TV Moldova 1
2
PRO TV
3
EU TV
2
NIT Noile Idei Televizate
1
Deca-Pres
3
Flux
9
Jurnal de Chişinău
6
Ekonomiceskoe obozrenie
2
Literatura şi Arta
7
Moldova Suverană
8
Nezavisimaia Moldova
1
Săptămîna
1
Timpul de dimineaţă
8
Argumentî i faktî
5
Vremea
6
Comunistul
5
Moldavskie vedomosti
8
Info-Prim Neo
3
Ziarul de Gardă
7
Radio Vocea Basarabiei
1
TV7
1
Novoe vremea
5
Glasul
1
Ziarul „Copiii Europei”
1
Accente libere
1
Presa locală
Business info (Cimişlia)
1
Curierul de Hînceşti (Hînceşti)
3
Golos Bălţi (Bălţi)
1
SP (Bălţi)
4
Gazeta MD (Bălţi)
1
Cahul Expres (Cahul)
2
Cuvântul (Rezina)
1
Farul Nistrean (Rezina)
1
Ecoul Nostru (Sângerei)
1
Gazeta de Vest (Nisporeni)
3
Observatorul de Nord (Soroca)
1
Cuvântul Liber (Leova)
1
Gagauz Halki (Comrat)
1
Edinaia Gagauzia (Comrat)
4
Vesti Gagauzii (Comrat)
2
Znamea (Ceadâr-Lunga)
1
Nastoiaşcee Znamea (Ceadâr1
Lunga)
City FM
1
Star FM
1
4. Cuprinde doar redacţiile care au avut cel puţin un proces de judecată
privind apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale, conform datelor
puse la dispoziţie de instanţele de judecată şi instituţiile mass-media din ţară.
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Prezenţa actorilor politici în programele posturilor
de televiziune în perioada postelectorală.1
1. DATE GENERALE
Mediatizarea actorilor politici în programele posturilor de
televiziune monitorizate în luna octombrie 2009 a avut loc
în condiţiile în care actul guvernării a fost exercitat de către
forţele politice componente ale AIE, după ce în septembrie a
fost iniţiat procesul de transfer al puterii în stat. În acest nou
context politic, datele monitorizării curente atestă unele tendinţe manifestate de o serie de televiziuni de a-şi reconsidera
politicile editoriale privind mediatizarea actorilor politici. În
luna octombrie, segmentul programelor de ştiri de la televiziunile monitorizate s-a redus simţitor sub aspect cantitativ în
urma restrângerii emisiei informative de către postul EuTV.
În perioada de referinţă, posturile tv monitorizate au continuat să
restrângă numărul şi spectrul politic al actorilor personalizaţi şi
instituţionalizaţi, fapt ce poate avea repercusiuni negative asupra
pluralismului politic. În programele de ştiri, majoritatea televiziunilor monitorizate (ProTV, TV7, TVC21, EuTV şi Moldova 1) au
acordat prioritate reflectării cantitative a exponenţilor şi partidelor componente ale AIE. NIT şi N4 au acordat prioritate sub
aspect cantitativ fostei guvernări. PCRM, deşi a rămas în fruntea
listei de top potrivit datelor de ansamblu pe televiziuni, a intrat
într-un declin de mediatizare în ştiri, cedând poziţia de lider (în
septembrie, PCRM a deţinut întâietatea la toate posturile tv).
În octombrie 2009, a fost atestată reducerea în ştiri a numărului apariţiilor actorilor politici în context pozitiv (semnificativ)
şi negativ (nesemnificativ). N4 şi NIT au mediatizat în context
pozitiv exclusiv PCRM şi au prezentat în context negativ
preponderent noua guvernare. Moldova 1 a mediatizat atât în
context pozitiv, cât şi preponderent negativ noua guvernare.
Moldova 1, N4 şi NIT au defavorizat în ştiri numai guvernarea,
iar ProTV – numai opoziţia parlamentară. NIT rămâne televiziunea care manifestă în ştiri atitudine defavorizantă faţă de
cei mai mulţi actori politici. Totodată, s-a diminuat numărul
televiziunilor care au manifestat în ştiri atitudine favorizantă
faţă de actori politici. În premieră, de când sunt monitorizate,
N4 şi NIT nu au favorizat în ştiri actori politici.
În perioada de referinţă, televiziunile monitorizate, cu excepţia
NIT, au înregistrat anumite progrese vizând calitatea ştirilor cu caracter conflictual. ProTV, TVC21 şi TV7 au reconfirmat, în mare,
standardele profesionale de scriere a ştirilor conflictuale. NIT
1. Extrase din raportul de monitorizare realizat de către Asociaţia Presei
Electronice cu sprijinul Delegaţiei Comisiei Europene în Republica Moldova
în cadrul Instrumentului European pentru Drepturile Omului şi desfăşurat
în cadrul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte.

rămâne singura televiziune care a regresat în materie de respectare
a standardelor profesionale şi a normelor legale vizând scrierea
ştirilor cu caracter conflictual cu prezenţa actorilor politici.
2. CADRU METODOLOGIC
Perioada: 01 – 31 octombrie 2009
Obiectul monitorizării: programele de ştiri/actualităţi şi emisiunile cu prezenţa actorilor politici (interval orar: 6.00 – 24.00).
Scop: determinarea prezenţei actorilor politici în programele
de ştiri/actualităţi şi în emisiuni din perspectiva respectării
prevederilor legale şi a rigorilor profesionale stabilite pentru
mass-media audiovizuale.
Autorul monitorizării: Asociaţia Presei Electronice din Moldova
GRILA DE MONITORIZARE:
Posturi TV monitorizate: EuTV, Moldova1, N4, NIT, Prime,
ProTV, TV7, TVC21, 2 Plus.
Actori politici monitorizaţi:
• Preşedinţia (preşedintele, consilierii preşedintelui, purtătorul de cuvânt al preşedinţiei);
• Parlamentul (fracţiunile parlamentare, deputaţii independenţi);
• Guvernul (membrii guvernului, adjuncţii miniştrilor, purtătorul de cuvânt al guvernului);
• Administraţia publică locală (primarul general al mun.
Chişinău, preşedintele CMC, preşedinţii şi vicepreşedinţii de
raion, consilierii, primarii).
• Partidele politice (reprezentanţi, simpatizanţi ai partidelor
politice sau oponenţi ai acestora).
Analiza cantitativă:
• Frecvenţa şi durata apariţiilor actorilor politici în ştiri: a)
intervenţii directe; b) menţiuni/apariţii;
• Frecvenţa şi durata apariţiilor actorilor politici în emisiuni:
a) intervenţii directe; b) menţiuni/apariţii;
• Ponderea ştirilor cu prezenţa actorilor politici în programele
de ştiri;
• Numărul de surse utilizate în ştirile conflictuale: a) 1 sursă
de informaţie; b) 2 şi mai multe surse de informaţie independente una de alta.
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Analiza calitativă:
• Conţinutul informaţiei: a) pozitiv; b) negativ; c) neutru.
• Atitudinea jurnalistului: a) favorizantă; b) defavorizantă, c)
imparţială.
Conţinutul informaţiei: a) pozitiv; b) negativ; c) neutru.
Categorii de informaţii cu care sunt asociaţi actorii politici:
- Informaţiile cu conţinut pozitiv au fost definite cele în care
actorii politici sunt asociaţi cu acţiuni pozitive, iar subiectul televizat cuprinde sentimente şi emoţii pozitive, laude,
admiraţii etc.
- Informaţiile cu conţinut negativ au fost definite cele în care
actorii politici sunt asociaţi cu acţiuni negative, iar subiectul
televizat cuprinde emoţii negative, acuzaţii, critici etc.
- Informaţiile cu conţinut neutru au fost definite cele în care
actorii politici nu sunt asociaţi cu acţiuni pozitive şi nici cu
cele negative, iar subiectul televizat nu comportă încărcătură
expresivă sau emoţională.
Atitudinea jurnalistului:
a) favorizantă; b) defavorizantă; c) imparţială.
- Orientarea atitudinii jurnalistului este identificată atât
din analiza textului, cât şi a imaginilor video din subiectul
televizat.
3. DIMENSIUNEA CANTITATIVĂ A PREZENŢEI ACTORILOR POLITICI ÎN PROGRAMELE DE ŞTIRI
3.1 Date cantitative generale
În luna octombrie, pe segmentul emisiunilor de ştiri au
lipsit două din cele 9 posturi tv monitorizate (în perioada de
referinţă tradiţionalului absent – 2 Plus, i s-a alăturat postul
tv Prime). Celelalte posturi tv monitorizate (EuTV, Moldova
1, N4, NIT, ProTV, TV7 şi TVC21) au valorificat diferit acest
segment de emisie televizuală. Astfel, durata programelor
informative din luna octombrie de la Moldova 1, N4 şi TV7 a
fost în creştere în raport cu septembrie. Cele de la ProTV au
păstrat dimensiunile temporale din luna precedentă. La celelalte posturi tv monitorizate a fost atestată descreşterea duratei
emisiei informative. Cel mai pronunţat declin s-a înregistrat
la EuTV care şi-a sistat programele de ştiri după primele două
zile ale lunii octombrie (de la 104210 sec. în septembrie la 9408
sec. în octombrie) (a se vedea diagramele 1 şi 2).
Diagrama 1
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Diagrama 2

În ansamblu, posturile monitorizate în luna octombrie au
difuzat programe informative cu durata sumară de 840796 sau
circa 234 de ore (cu 18 ore mai puţin decât în septembrie). Ele
au inserat 3359 de ştiri cu prezenţa actorilor politici (aproape
la fel ca şi în luna precedentă – 3330), durata lor totală constituind 395031 sec. sau ceva mai mult de 110 ore (în descreştere
cu 13 ore).
Ponderea ştirilor în care au avut prezenţă actorii politici în
durata generală a programelor informative de la posturile
tv monitorizate este reflectată în diagramele 3 şi 4. Astfel,
constatăm că la N4 aceasta a constituit 80,4 la sută (în creştere
cu un punct faţă de luna septembrie), la Moldova 1 – circa 47
% (în scădere cu 1 %), la NIT – aproape 46 % (în scădere cu 5
puncte în raport cu luna precedentă), la TVC21 – 43 %, la TV7
şi ProTV – aproximativ 40 %. La EuTV ponderea ştirilor în
care au avut prezenţă actorii politici a crescut cu ceva mai mult
de 20 de puncte procentuale. Această ascensiune, însă, nu este
relevantă, deoarece timpii de antenă rezervaţi emisiei informative la acest post tv, după cum am arătat anterior, au fost reduşi
considerabil.
Diagrama 3

În octombrie, ca şi în luna precedentă, cel mai mare număr de
ştiri cu prezenţa actorilor politici l-a avut Moldova 1 – 836 (în
creştere cu 15 % faţă de septembrie). Postul dat de televiziune
la aceasta categorie a fost urmat în ordine descendentă de NIT
(733 faţă de 656 în septembrie), TV7 (663 faţă de 518 în septembrie), ProTV (517 faţă de 419 în septembrie), N4 (329 faţă
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Este de remarcat faptul că Vladimir Voronin nu a intrat pe lista
de top 10, ca frecvenţă şi durată, la Moldova 1 şi EuTV, iar la
celelalte posturi i-au revenit în medie locurile 5-6 ca frecvenţă
şi 6-7 ca durată a apariţiilor.
Rezultatele monitorizării mai arată că în top 10, ca frecvenţă, al
celor mai mediatizaţi actori politici personalizaţi de către toate
serviciile tv monitorizate au intrat 7 reprezentanţi ai Alianței
pentru Integrare Europeană (AIE) şi 3 – ai PCRM, iar în cel ca
durată, respectiv 6 exponenţi ai AIE şi 4 ai PCRM (a se vedea
diagramele 5 şi 6).
Diagrama 5

de 361 în septembrie), TVC21 (226 faţă de 235 în septembrie)
şi EuTV (55 faţă de 405 în septembrie). Un clasament similar
atestăm şi în cazul duratei ştirilor respective. Astfel, întâietatea
i-a revenit postului tv Moldova 1 (109181 sec.). Pe poziţia a
doua s-a situat NIT (88008 sec.), pe a treia – TV7 (62190), pe
a patra – ProTV (55151 sec.), pe a cincea N4 (53781 sec.), pe a
şasea – TVC21 (20214 sec.), pe a şaptea – EuTV (6506 sec.).
3.2 Actorii politici
Posturile tv monitorizate, în perioada de referinţă, au mediatizat în programele de ştiri 102 actori politici personalizaţi şi 18
actori instituţionalizaţi, inclusiv 12 formaţiuni politice.
• Actorii personalizaţi

Diagrama 6

În cursul lunii octombrie, cel mai mare număr de actori politici personalizaţi a fost mediatizat de Moldova 1. Acest post
de televiziune a făcut referiri la 79 de actori, cu 9 mai puţini
decât în septembrie. Celelalte posturi tv monitorizate la acest
compartiment au acţionat diferit: TV7, NIT şi N4 au mărit
numărul de actori personalizaţi mediatizaţi (respectiv, 57 faţă
de 43; 54 faţă de 53 şi 59 faţă de 49 în septembrie), iar TVC21,
ProTV şi EuTV au redus numărul lor (respectiv, de la 51 în
septembrie la 45 în octombrie, de la 80 la 65 şi de la 76 la 28).
În luna octombrie, liderul tradiţional din perioada monitorizată
al mediatizării actorilor politici personalizaţi (Vladimir Voronin) a continuat să-şi piardă întâietatea – tendinţă prefigurată
în septembrie. Astfel, după numărul cumulat de apariţii în ştiri
la cele 7 posturi tv monitorizate el a trecut de pe poziţia a treia
deţinută în septembrie (atunci el a dispus de 1272 de apariţii)
pe a şasea cu 446 de prezenţe. V.Voronin la această categorie a
fost surclasat de M. Ghimpu (1382 de apariţii), V. Filat (1155),
D. Chirtoacă (1079), M. Lupu (621) şi V. Catan (538).
Vladimir Voronin la categoria durata apariţiilor a coborât de
pe prima poziţie deţinută în septembrie cu 39041 sec. pe a
şasea (8584 sec.). Primele cinci locuri în lista de top 10 al celor
mai mediatizaţi actori politici personalizaţi au fost ocupate, ca
şi în cazul frecvenţei apariţiilor, de M. Ghimpu (24857 sec.), V.
Filat (24213 sec.), D. Chirtoacă (16877 sec.), V. Catan (11484
sec.) şi M. Lupu (9817 sec.).

La scara fiecărui post tv monitorizat situaţia este mai nuanțată.
În listele de top 10, ca frecvenţă şi durată, de la Moldova 1 şi
TV7 au intrat câte 9 reprezentanţi ai AIE şi câte un exponent
al PCRM, în cea ca frecvenţă, de la EuTV şi TVC 21 – câte 8
reprezentanţi ai AIE şi câte 2 ai PCRM, iar ca durată, respectiv,
câte 9 şi unul. La ProTV în lista de top 10, ca frecvenţă şi durată, apar câte 7 exponenţi ai AIE şi câte 3 ai PCRM. La N4 după
numărul de apariţii în lista de top au intrat 6 reprezentanţi ai
AIE şi 4 ai PCRM, iar după durata apariţiilor – câte 5 exponenţi ai AIE şi PCRM. La NIT în lista de top 10, ca frecvenţă şi
durată, apar câte 5 exponenţi ai AIE şi ai PCRM.
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În octombrie, ca şi în luna septembrie, prezenţele însumate ale
reprezentanţilor AIE în programele de ştiri de la serviciile tv
monitorizate, ca frecvenţă şi durată, au continuat să depăşească
indicatorii respectivi, obţinuţi de exponenţii PCRM. Astfel,
actorii politici personalizaţii din partea AIE care au intrat în
topul 10 au beneficiat de 5250 de apariţii, iar cei din partea
PCRM – de 1038. Altfel zis, prezenţele exponenţilor AIE din
lista de top a fost mai mare de 5 ori decât ale celor de la PCRM
(în septembrie – de 2 ori). Tendinţa respectivă a fost consolidată şi pe dimensiunea duratei apariţiilor lor în programele
de ştiri. În context, vom menţiona că durata prezenţelor
însumate la posturile tv monitorizate ale lui M. Ghimpu, V.
Filat, D. Chirtoacă, V. Catan, M. Lupu şi D. Diacov a constituit
92108 sec., adică de 3,6 ori mai mare decât cea a apariţiilor lui
V.Voronin, G. Petrenco, V. Mişin şi I. Dodon (25394 sec.). În
septembrie, acest indicator a constituit 1,5 ori.
• Actorii instituţionalizaţi. Instituţii
În luna octombrie, televiziunile monitorizate au continuat să
acorde cea mai mare acoperire mediatică parlamentului. În
programele lor de ştiri, el a dispus de 5508 de apariţii, durata
lor însumată constituind 96674 sec. Indicatorii citaţi sunt similari cu cei din luna septembrie, când legislativul a dispus de
5823 de apariţii cu durata de 97801 sec. Vom nota că 6 din cele
7 posturi tv monitorizate au mediatizat prioritar parlamentul
(excepţie a făcut TV7 care a acordat întâietate guvernului).
Pe locul al doilea, ca frecvenţă şi durată a apariţiilor, s-a situat
guvernul, surclasând în felul acesta partidele – deţinătoarele
acestui loc în septembrie. În luna octombrie, guvernul a dispus
de 3363 de apariţii cu durata generală de 68231 sec. Comparativ cu luna septembrie, frecvenţa apariţiilor a crescut de 1,3
ori, iar durata prezenţelor – de 1,4 ori. TV7 a acordat prioritate
absolută acestui actor politic instituţionalizat. Guvernul s-a situat pe locul al doilea în lista de mediatizare a actorilor politici
instituţionalizaţi de la trei posturi tv monitorizate (Moldova 1,
ProTV şi TVC21), iar la NIT, N4 şi EuTV – pe locul al treilea.
În luna octombrie, mediatizarea partidelor politice a scăzut
în intensitate. Datele cantitative însumate ale monitorizării
arată că acest actor politic instituţionalizat s-a plasat pe locul
al treilea în clasamentul de rigoare (2162 de apariţii cu durata
totală de 41108 sec.) (în septembrie partidele au fost pe locul
al doilea – 3500 de apariţii cu durata generală de 58310 sec.).
Vom menţiona de asemenea că la trei posturi tv monitorizate
(NIT, N4 şi EuTV) partidele politice s-au situat pe locul al
doilea în lista de mediatizare a actorilor instituţionalizaţi, la
alte trei (TV7, TVC21 şi Moldova 1) – pe locul al treilea, iar la
ProTV – pe locul al patrulea.

decembrie 2009
Preşedinţia, ca şi în luna precedentă, a fost mediatizată în cea
mai mică măsură. Acest actor s-a situat pe locul al cincilea în
clasamentul de mediatizare a actorilor politici instituţionalizaţi
atât la scara posturilor tv luate în ansamblu (694 de apariţii cu
durata de 13496 sec.), în scădere de 2 ori ca frecvenţă şi de circa 3 – ca durată faţă de luna septembrie, cât şi la scara fiecărui
post tv în parte. Excepţie a făcut EuTV care nu a făcut nicio
referire la preşedinţie ca actor politic instituţionalizat.
• Actorii instituţionalizaţi. Partide şi formaţiuni politice
În luna octombrie, posturile tv monitorizate au făcut referire la
5 formaţiuni politice parlamentare (AMN, PCRM, PDM, PL şi
PLDM), la coaliţia parlamentară – AIE, precum şi la 7 partide
extraparlamentare.
Partidele parlamentare
Partidele parlamentare împreună cu referirile la AIE au însumat 11345 de apariţii cu durata de 211194 sec., în scădere neînsemnată faţă de luna septembrie (12617 de apariţii cu durata
generală de 233039 sec.).
Cel mai mediatizat partid parlamentar din luna octombrie la
scara ansamblului de posturi tv monitorizate a continuat să
fie PCRM (3334 de apariţii cu durata de 65772 de sec.). E de
menţionat că indicatorii din ultima perioadă de monitorizare
faţă de luna septembrie, înregistraţi de partidul de referinţă,
au fost în scădere, ca frecvenţă de 1,4 şi ca durată de circa 1,5
ori. Totodată se cere de relevat faptul că în cea de-a treia lună
postelectorală de după scrutinul din 29 iulie, partidele parlamentare liberal-democratice, în ansamblu, au continuat să aibă
o vizibilitate mai mare decât PCRM. Astfel, apariţiile acestui
partid au fost de 2,4 mai reduse, iar durata lor – de 2,2 mai
mică faţă de frecvenţa şi durata prezenţelor însumate ale celorlalte partide parlamentare (PLDM, PL, PDM şi AMN), reunite
în AIE. În octombrie, decalajul dat s-a adâncit, ca frecvenţă,
de 0,6 ori, iar ca durată – de 0,8 ori. Diagrama 7 cuprinde date
procentuale referitoare la gradul de mediatizare a partidelor
politice în ansamblu de toate posturile tv monitorizate.
Diagrama 7

APL i-a revenit locul al patrulea (1823 de apariţii cu durata de
35467 sec.), înregistrând astfel o scădere neînsemnată în raport cu
luna septembrie (1926 de apariţii cu durata de 40020 sec.). Acest
loc APL l-a ocupat şi la scara tuturor posturilor tv monitorizate,
cu excepţia unuia (ProTV) la care s-a situat pe locul al treilea.
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Diagrama 8

Tendinţa remarcată în mediatizarea actorilor politici instituţionalizaţi s-a profilat de asemenea la scara fiecărui post tv
monitorizat în parte. Astfel, la EuTV numărul de prezenţe în
programele de ştiri ale partidelor parlamentare liberal-democratice a constituit 190, adică de 2,2 ori mai mare decât cele ale
PCRM (86). Decalajul în cauză la Moldova 1 a reprezentat 3,2
ori, la N4 – 1,9, la NIT – 1,7 ori, la ProTV – 2,4 ori, la TV7 –
4,2 ori, la TVC 21 – 1,7 ori (a se vedea diagrama 8).
Tendinţa dată este menţinută şi în cazul duratei apariţiilor
partidelor parlamentare liberal-democratice în raport cu cea
a PCRM. Astfel, decalajul în cauză la EuTV a constituit 3,8
ori, la Moldova 1 – 3,14 ori, la N4 – 1,4 ori, la NIT – 1,2 ori,
la ProTV – 2,9 ori, la TV7 – 4,3 ori, la TVC21 – 2,9 ori (a se
vedea diagrama 9).

daţi fiecărei formaţiuni politice liberal-democrate în parte
de fiecare post tv, tabloul va deveni mult mai nuanţat. Astfel,
durata apariţiilor PCRM la EuTV a constituit 948 sec., adică de
circa 1,02 ori mai mare decât cea a prezenţelor PL (924 sec.),
de 1,18 ori mai mare decât cea a prezenţelor PDM (803 sec.),
de 2,4 ori mai mare decât cea a prezenţelor AMN (397 sec.) şi
de circa 1,4 ori mai mică decât cea a duratei apariţiilor PLDM
(1312 sec.). La Moldova 1 PCRM a dispus de apariţii cu durata
de 13417 sec., adică între 1,07 şi 3,6 ori mai mare decât cea a
prezenţelor PL (12431 sec.), PDM (7279 sec.) şi AMN (3686
sec.) şi de 1,3 mai mică decât a prezenţelor PLDM (17160 sec.)
(a se vedea diagramele 10-11).

N4 şi NIT au continuat să trateze prioritar PCRM. Astfel,
durata prezenţelor PCRM la N4 a constituit 13839 sec., adică
între 1,85 şi de 9 ori mai mare decât cea a apariţiilor PL (7478
Dincolo de tendinţa consemnată, dacă vom raporta timpii
sec.), PLDM (4969 sec.), PDM (2100 sec.) şi AMN (1524 sec.).
de antenă oferiţi PCRM, care pe durata monitorizării a fost
NIT a oferit PCRM timpi de antenă pe durata de 21486 sec.,
cel mai mediatizat partid politic, la timpii de antenă acoriar PL – de 2 ori mai puţin (10577 sec.), PLDM – de 3,2 ori mai
Diagrama 9
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Diagrama 13

ProTV a acordat PCRM timpi de antenă cu durata de 8223
sec., aproximativ ca şi PL şi PLDM (7234 şi respectiv 7833
sec.), iar PDM şi AMN – de 1,7 şi 2,5 ori, respectiv, mai puţin.
Durata apariţiilor PCRM la TV7 a constituit 5428 sec., între
1,3 şi 1,6 mai puţin decât a duratei prezenţelor PL şi PLDM
(7040 sec. şi 8961 sec., respectiv) şi între 1,1 şi 2,8 mai mult
decât PDM (4858 sec.) şi AMN (1943 sec.). TVC21 a mediatizat aproape similar PLDM (2558 sec.) şi PCRM (2431 sec.).
Ultima formaţiune a beneficiat între 0,5 şi 2 ori mai mulţi
timpi de antenă decât PL (1733 sec.), PDM (1488 sec.) şi AMN
(1085 sec.) (a se vedea diagramele 14-16).
Diagrama 14

puţin (6540 sec.), PDM – de circa 7 ori mai puţin (3712 sec.),
iar AMN – de peste 10 ori mai puţin (2025 sec.) (a se vedea
diagramele 12-13).
Diagrama 12
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Partidele extraparlamentare au dispus de 320 de prezenţe cu
durata de 6956 de sec. Astfel în luna octombrie partidele extraparlamentare au beneficiat de o vizibilitate, ca frecvenţă, de
35 de ori mai mică, iar ca durată – de 30 de ori mai mică decât
cele parlamentare.
Cel mai mediatizat partid extraparlamentar a fost MAE (597
de apariţii cu durata de 10102 sec.). Celelalte formaţiuni politice din această categorie nu au depăşit 100 de apariţii, iar durata
lor a fost mai mică de 2000 de sec.
Concluzii:

Diagrama 16

• În perioada de referinţă (01 – 31 octombrie 2009), s-a redus
semnificativ numărul apariţiilor în ştiri, în context pozitiv, al
tuturor categoriilor de actori politici. Deşi nesemnificativ, s-a
diminuat şi numărul apariţiilor în ştiri, în context negativ, al
actorilor politici;
• Cumulat, în perioada de referinţă, actorii politici personalizaţi reprezentând AIE au apărut în ştiri, în context pozitiv, de
8 ori mai des, iar în context negativ – de peste 19 ori mai des,
decât actorii personalizaţi reprezentând PCRM;
• Cumulat, în perioada de referinţă, AIE a apărut în ştiri, în
context pozitiv, de 5 ori mai des, iar în context negativ – de
peste 8 ori mai des, decât PCRM;
• S-a diminuat numărul televiziunilor care au manifestat în
ştiri atitudine favorizantă faţă de actori politici. În premieră,
de când sunt monitorizate, N4 şi NIT nu au favorizat în ştiri
actori politici;

Partidele extraparlamentare
Posturile tv monitorizate în luna octombrie au mediatizat
între 2 şi 6 partide extraparlamentare. Cel mai mare număr
de formaţiuni de această categorie a fost atestat în programele
informative de la Moldova 1 şi TV7 (câte 6). N4 şi ProTV au
mediatizat câte 5 partide extraparlamentare, EuTV şi TVC21 –
câte 3, iar NIT – 2.

• Moldova 1, N4 şi NIT au defavorizat în ştiri numai partide
de guvernământ, iar ProTV – numai partidul de opoziţie. Deşi
mai rar decât în perioada precedentă de monitorizare, NIT
rămâne televiziunea care a manifestat în ştiri atitudine defavorizantă faţă de cei mai mulţi actori politici;
• Deşi toate televiziunile, în măsură mai mare sau mai mică, au
înregistrat progrese, TV7 şi TVC21 s-au apropiat cel mai mult
de standardele profesionale.

*********
Raportul de monitorizare a fost realizat de către Asociaţia Presei Electronice cu sprijinul Delegaţiei Comisiei Europene în
Republica Moldova în cadrul Instrumentului European pentru Drepturile Omului şi desfăşurat în cadrul Coaliţiei Civice
pentru Alegeri Libere şi Corecte.
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Peisajul Mass-Media: Stop şi de la capăt
Peisajul mediatic moldovenesc este străbătut de două linii de demarcaţie extrem de puternice şi de vizibile: una lingvistică (românofonie/rusofonie) şi una politică (linia procomunistă/linia anti-comunistă). Adeseori, aceste două linii se confundă şi, în percepţia
observatorului din afara Moldovei, această suprapunere se face, eronat, automat şi fără nuanţe. Tensiunea politică a ţării se reflectă
puternic asupra agendei mass-media, punând în plan secund problemele legate de profesionalism. Statul este un actor important în
piaţa de mass-media din Moldova, iar politicienii (indiferent de zona eşichierului politic din care provin) nu se sfiesc în a utiliza
mecanisme administrative pentru a interveni în sectorul mediatic – atât în zona editorială, cât şi în cea economică. Pârghiile economice sunt adeseori utilizate pentru a influenţa conţinutul editorial, ceea ce ridică mari semne de întrebare faţă de libertatea reală a
presei moldoveneşti (dincolo de cadrul legal care o reglementează). Încă o dată, aceste practici deplasează priorităţile de intervenţie
spre problema libertăţii presei, lăsând pe plan secund chestiunea profesionalismului jurnaliştilor. Ca urmare a acestor influenţe,
mass-media este oarecum deconectată de publicul său, fiind folosită mai degrabă ca instrument de influenţă politică decât ca mijloc de informare corectă, onestă, comprehensivă, a publicului. Comunitatea internaţională s-a oprit, în eforturile sale de asistenţă,
la elementele de suprafaţă şi la formele tradiţionale. Deseori, de dragul prezervării unor raporturi funcţionale cu autorităţile, comunitatea internaţională a făcut alegerea „pragmatică” de a ignora problemele semnalate de activiştii în domeniul libertăţii presei,
instaurând astfel standarde duble de apreciere. Presa din Republica Moldova are, fără îndoială, resorturile energetice şi capitalul de
experienţă necesare evoluţiei spre normalizare şi, ulterior, performanţă. Noile tehnologii şi dezvoltarea unor forme alternative de
presă care se bazează pe acestea deschid o perspectivă promiţătoare de reconectare cu publicul, de recâştigare a încrederii acestuia.
În contextul unei schimbări de paradigmă politică şi cu condiţia schimbării practicilor informale, presa moldovenească se află în
faţa unui nou început, care i-ar putea permite dezvoltarea pe criteriile fundamentale ale oricărei industrii mass-media sănătoase:
respectarea interesului public şi profitabilitatea economică.
Mass-media în Moldova: multă politică, puţin interes
public
Se spune că presa nu poate fi mai bună decât societatea în care
funcţionează şi pe care o reflectă. Nimic mai adevărat în ceea
ce priveşte peisajul mediatic al Republicii Moldova, care reflectă, în detalii aproape caricaturale prin exacerbare, tendinţele,
tulburările şi disfuncţiile societăţii moldoveneşti. Ca şi societatea moldovenească însăşi, mass-media din R. Moldova este
străbătută de două falii majore: cea lingvistică şi cea politică.
Aceste linii de demarcaţie sunt atât de profunde şi determină
comportamente atât de specifice încât polarizează profund
societatea şi, ca atare, şi mass-media din R. Moldova.
De-a lungul faliei lingvistice găsim polarizate grupul „românofon”
şi cel „rusofon”. Există presă „de limbă română” (sau moldovenească, după denumirea oficială a limbii, şi ea, la rândul ei,
o chestiune cu determinare politică) şi presă „de limbă rusă”.
Populaţia rusofonă este, de regulă, dar greşit, asimilată cu
„ruşii”. În realitate, populaţia rusofonă este mult mai diversă şi
mai nuanţat constituită. Potrivit datelor oficiale1, moldovenii
constituie 75,8% din totalul populaţiei. Alături de ei se regăsesc
ucraineni (8,4%), ruşi (5,9%), găgăuzi (4,4%), români (2,2%),
bulgari (1,9% ), precum şi alte naţionalităţi (cu o pondere de
1% din numărul total al populaţiei ţării). Pentru 0,4% din locuitori, naţionalitatea nu a fost înregistrată. Aceeaşi sursă relevă
1. Rezultatele recensământului populaţiei din 2004, Biroul Naţional
de Statistică, disponibil la http://www.statistica.md/newsview.
php?l=ro&idc=168&id=2358

că, din numărul total al locuitorilor, „58,8% vorbesc de obicei
în limba moldovenească, 16,4% în limba română, 16,0% în
limba rusă, 3,8% în limba ucraineană, 3,1% în limba găgăuză şi
1,1% în limba bulgară”. Un procentaj de 0,8% din populaţie fie
vorbeşte o altă limbă, fie nu a indicat limba utilizată de obicei.
În plus, „fiecare al doilea ucrainean, fiecare al treilea bulgar şi
fiecare al patrulea găgăuz vorbesc de obicei limba rusă. Moldovenii care vorbesc de obicei limba rusă constituie 5% din total”,
se arată în documentul citat.
Datele recensământului evidenţiază obişnuinţele curente de
comunicare, care conduc la concluzia că limba de stat este predominantă. Pentru orice vizitator al Republicii Moldova devine
repede evident, însă, că limba rusă este frecvent utilizată pentru comunicări interpersonale şi interacţiuni sociale curente.
Un alt aspect pe care datele recensământului nu au cum să-l
releve este cel legat de accesibilitatea grafiei latine în rândul
populaţiei. Întrebările recensământului au vizat „limba vorbită”, lăsând în umbră problemele ridicate de trecerea la grafia
latină. În perioada sovietică, „limba moldovenească” desemna
un produs de sorginte ideologică, care îngloba limba română
transpusă în caractere chirilice. „Limba moldovenească” era
studiată în şcoală ca limbă secundară, limba oficială de comunicare la nivelul republicii fiind limba rusă. De aceea, o parte
a populaţiei Republicii Moldova a făcut „din mers” trecerea
la grafia latină – aceasta fiind populaţia tânără, cea activă şi
preponderent urbană. Pentru restul, grafia latină este virtual
inaccesibilă. Conform datelor Biroului Naţional de Statisti-
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că, R. Moldova are o populaţie predominant rurală (58,6%
din populaţie trăieşte în mediul rural). Extrapolarea datelor
privind structura pe vârste a populaţiei relevă că populaţia sub
35 de ani (cei care au fost educaţi în uzul grafiei latine ca grafie
oficială în cursul anilor de şcoală) se ridică la circa 53,5%. Fără
a avea pretenţii de rigurozitate, aceste date indică însă sugestiv
dimensiunea grupei demografice care este „analfabetă în grafie
latină”.
În esenţă, chestiunea limbii ar trebui să fie în primul rând una
de accesibilitate a informaţiei. O abordare pragmatică a circulaţiei informaţiei ar sugera maximizarea audienţei prin oferirea
aceluiaşi conţinut în ambele limbi. Chestiunea lingvistică este,
însă, atât de intens politizată încât abordarea pragmatică este
respinsă cu argumente emoţionale. Când i s-a sugerat inserarea unui fascicul de limbă rusă în ziarul său de limbă română,
directorul unei publicaţii reputate pentru abordarea sa proromânească a replicat că aşa ceva ar fi perceput de publicul
său drept „un act de trădare”. Plasându-se ferm pe baricadele
lingvistice, majoritatea covârşitoare a presei de limbă română
îşi limitează în mod deliberat penetraţia în rândul publicului,
se abţine de la accesarea unor categorii de public neabordate
până în prezent şi, prin aceasta, îşi restrânge perspectivele de
dezvoltare economică. Mai pragmatică în abordare, presa de
limbă rusă nu îşi impune singură astfel de restricţii şi livrează
conţinut în limba română.
La fel de importantă şi inflexibilă este şi linia de divizare
politică. Pluralismul politic şi diversitatea opiniilor constituie
premisele unei democraţii solide, iar confruntarea de idei –
un ferment valoros pentru rezolvarea problemelor societăţii.
Cu toate acestea, polarizarea extremă care se înregistrează pe
scena politică moldovenească duce, în mod paradoxal, chiar la
dispariţia dialogului şi a necesarei confruntări de idei. De data
aceasta, diviziunea politică nu mai urmează marile familii ideologice şi diferenţele doctrinare, ci se reduce, brutal şi radical, la
poziţionarea faţă de comunişti. Lunga perioadă de dominare
politică a comuniştilor, în cei opt ani de guvernări succesive,
a radicalizat gândirea politică, mass-media şi societatea, reducând opţiunile la poziţiile procomuniste sau anticomuniste.
Nici măcar distincţia „proguvernamental” versus „antiguvernamental” nu mai este operantă, dată fiind penetrarea tuturor
structurilor guvernamentale de elemente apropiate Partidului
Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM). Mass-media
reflectă din plin această polarizare, conţinutul editorial fiind la
fel de radicalizat ca şi discursul politic. Acest aspect a fost agravat de contextul electoral dramatic al anului 2009, cu cele două
rânduri de alegeri parlamentare şi violenţele care au urmat
alegerilor din 5 aprilie.
Cele două falii – cea lingvistică şi cea politică – s-au suprapus aproape automat în contextul anului 2009, dând naştere
unei oferte politice şi mediatice debalansate, în detrimentul
informării corecte a publicului moldovenesc. Dintre partidele
active în confruntările electorale din aprilie şi iulie 2009, doar
PCRM a avut o ofertă politică adresată atât vorbitorilor de
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limbă română, cât şi celor de limbă rusă. Restul partidelor s-a
menţinut în „spaţiul românofon”, atribuind populaţiei rusofone, aproape automat, simpatii promoscovite şi comuniste şi, pe
cale de consecinţă, sentimente antimoldoveneşti. Fenomenul a
fost subliniat şi de analiştii moldoveni. Astfel, Arcadie Barbăroşie, directorul executiv al Institutului de Politici Publice, citat
de Moldova.org2, arată că în cele două campanii electorale
comuniştii au luptat „pentru fiecare vot”, ţintind fiecare posibil
segment al electoratului, inclusiv minorităţile naţionale. „Ei
trimit mesaje, inclusiv minorităţilor etnice, încercând să convingă acest segment de electorat să-i susţină la alegeri. Există
însă şi un alt aspect al problemei care nu mi se pare normal –
faptul că partidele de opoziţie nu ţintesc segmentul respectiv”,
a concluzionat Barbăroşie. Doar cu câteva săptămâni înainte
de alegerile din 29 iulie 2009, Partidul Liberal Democrat
din Moldova (PLDM) l-a inclus pe listele sale electorale pe
Dumitru Ciubaşenko, redactorul şef al publicaţiei de limbă
rusă „Moldavskie Vedomosti”, ziar cu orientare anticomunistă, într-un gest de ultim moment menit să apropie electoratul
anticomunist rusofon.
„Este greşit să credem că toţi vorbitorii de limbă rusă sunt
criptocomunişti. Intelectualitatea rusă nu este parte a sistemului”, a declarat Petru Macovei, director al Asociaţiei Presei
Independente (API), intervievat pentru prezentul raport3. El a
amintit de alte medii de limbă rusă, precum ziarul local „Spros
i Predlojenie” din Bălţi, postul TV 7, canal care redifuzează
programele postului de televiziune rus NTV, cu inserţii locale
preponderent în limba română, sau publicaţia online ava.md, care
au avut poziţii echilibrate în campanii.
Cu toate acestea, Vasile Botnaru, directorul biroului Europa
Liberă de la Chişinău, vede situaţia mai nuanţat. „Percepţia
creează realitatea, într-o oarecare măsură”, a declarat el într-un
interviu pentru prezentul raport4. Lăsat fără informaţie alternativă, publicul de limbă rusă primeşte informaţii doar dintr-o
anumită zonă a spectrului politic şi, pe cale de consecinţă, îşi
va forma opiniile electorale în concordanţă cu mesajul acesteia. Astfel, un alegător nehotărât de limbă rusă va vota mai
probabil cu comuniştii decât cu partidele de opoziţie, a căror
ofertă politică îi este necunoscută. „Modelul este cel al şarpelui
lui Saint-Exupéry, care ia forma obiectului pe care îl înghite”,
adaugă şi Igor Munteanu, directorul executiv al Institutului
pentru Democraţie şi Iniţiative Sociale „Viitorul”.
Indiferent de limbă, campaniile electorale ale anului 2009 s-au
remarcat prin câteva trăsături definitorii: un puternic dezechilibru editorial, un marcat partizanat politic, accentuări ale
virulenţei discursului politic, o activă implicare a statului în
conţinutul şi economia mijloacelor de informare în masă.
2. Moldova.org este un portal administrat de Fundaţia Moldova din Statele
Unite, împreună cu IDIS “Viitorul” din R. Moldova. Articol disponibil la
http://politicom.moldova.org/news/comunitii-singurii-avocai-ai-minoritileetnice-202510-rom.html.
3. Interviu cu Petru Macovei, Chişinău, august 2009.
4. Vasile Botnaru, Chişinău, august 2009.
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Principala sursă de informare a publicului din R. Moldova este
televiziunea. De aceea, actorii politici şi-au îndreptat atenţia
faţă de acest mediu, care a avut de suferit şi cele mai mari
influenţe. Centrul pentru Jurnalism Independent de la Chişinău
a monitorizat, în cadrul unui proiect al Coaliţiei pentru alegeri
libere şi corecte – Coaliţia 2009, campania pentru alegerile din
iulie derulată de principalele posturi de televiziune, cu acoperire naţională şi cvasi-naţională. Săptămână după săptămână,
rapoartele de monitorizare au relevat că majoritatea posturilor
urmărite – Moldova 1 şi Radio Moldova, Prime TV, NIT, EU TV
„au continuat să admită abateri grave de la principiile etice şi
deontologice, în unele cazuri încălcând prevederile Codului Audiovizualului şi ale Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale, aprobat de Comisia Electorală Centrală”5. Încălcările semnalate de CJI privesc prezentarea de ştiri eminamente
pozitive despre partidul de guvernământ şi membrii guvernului,
în condiţiile în care ştirile despre candidaţii şi partidele de opoziţie ori vizau aspecte negative, ori lipseau cu totul. Posturile de
televiziune au recurs la „tehnici” care permiteau supraexpunerea
unui partid, păstrând aparenţele pluralismului (se prelua o informaţie dintr-o conferinţă de presă a opozanţilor, formaţiunea
atacată era invitată să-şi prezinte punctele de vedere într-un timp
mai lung decât presupusa acuză şi prin vocile mai multor personaje). Relatările de la conferinţele de presă ale opoziţiei vizau
mai puţin temele discutate, ci se axau de regulă pe ridiculizarea
ideilor prezentate, a persoanelor prezente sau a conjuncturilor
de moment. Partidele de opoziţie nu au beneficiat, de regulă,
de drept la replică atunci când PCRM lansa acuze la adresa lor.
De asemenea, relatările de la evenimentele puterii erau mai bine
plasate în economia programelor de ştiri decât cele ale opoziţiei.
Campania electorală s-a încheiat cu un apel de două minute al
preşedintelui Voronin care îşi eticheta negativ oponenţii şi îi
chema pe moldoveni să-i voteze pe comunişti.
Un element distinctiv al campaniei electorale din iulie (comparativ cu cea pentru alegerile din aprilie) a fost deteriorarea calităţii discursului public, creşterea agresivităţii, a violenţelor de
limbaj, ajungându-se până la accente de hate speech6. Potrivit
lui Petru Macovei, această escaladare îşi are rădăcina în campania virulentă a tuturor partidelor, de guvernământ sau de opoziţie, de dinaintea alegerilor din aprilie, preluată şi accentuată
în campania din iulie. Schimbul de idei politice, criticile asupra
actului de guvernare şi soluţiile alternative au fost înlocuite de
atacuri la persoană, de propagandă, de acuze grave formulate
într-o retorică specifică „luptei politice” din timpul războiului
rece (spionaj, trădare de neam, „hidra galbenă” – referire la
Partidul Liberal, „criminal”, „element antistatal” etc.). Violenţele de limbaj au vizat, în egală măsură, elemente antisemite
(românii fiind asemănaţi cu „jidovii”) şi homofobe (politicienii
acuzaţi că s-au purtat „ca într-o baie armenească”).
5. Monitorizarea CJI, disponibilă la http://www.ijc.md/index.
php?option=com_content&task=view&id=463&Itemid=1
6. Conform rapoartelor de monitorizare ale Centrului pentru Jurnalism
Independent, Chişinău.
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Una dintre liniile principale de atac ale comuniştilor, reflectată
ca atare de presa care îi sprijinea, a fost poziţia antiromânească şi identificarea României ca rădăcină a tuturor relelor şi
principal beneficiar al unei eventuale victorii a opoziţiei anticomuniste de la Chişinău. Un exemplu grăitor este filmul „Atac
asupra Moldovei”7, produs şi difuzat (în limba rusă) de mai
multe televiziuni, în care opoziţia (în speţă Dorin Chirtoacă,
primarul liberal al Chişinăului) este acuzată de „punerea la cale
a violenţelor postelectorale, de tentativa de a desfiinţa graniţa
de peste Prut şi de a realiza unirea cu România”8. Acuzele sunt
aduse în baza interceptării unei convorbiri telefonice realizate,
aparent legal, de Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS), în
cursul unei proceduri de urmărire penală împotriva lui Chirtoacă. În film apar preşedintele Vladimir Voronin, procurorul
general al Moldovei şi şeful SIS, Artur Reşetnicov.
Tot astfel, Moldova Suverană, ziar care, deşi dezetatizat în
2004, a rămas o portavoce a guvernului, scria în ediţia din 22
iulie 2009, comentând vizita la Bucureşti a unei delegaţii a
societăţii civile moldoveneşti: „Întâlnirea moldovenilor cu
oficialii români a avut loc înaintea repartizării bugetului de
stat al României, fapt ce ne face să credem că n-au revenit
în Moldova cu buzunarele goale. Sigur ca scopul principal al
vizitei are de-a face cu lupta personală a lui Băsescu de a aduce
la putere în Moldova o grupare politică servilă lui”9. În acea
perioadă nu s-a făcut, în România, nici un fel de vorbire de
bugetul de stat.
La rândul său, presa pro-opoziţie a abordat o critică de joasă
factură. Astfel, Jurnalul de Chişinău, un ziar cu o atitudine altfel
echilibrată, scria, în 20 iulie: „Vladimir Voronin este sigur că
Marian Lupu nu mai ajunge preşedinte. <<Nu mai ajunge
Marian Lupu preşedinte! Mulţi vor, dar nu toţi pot! Femeile
ştiu mai bine, nu-i aşa?>>, a spus Voronin la o întâlnire cu
alegătorii din satul Pleşeni, r. Cantemir, scrie Unimedia. Ne
permitem să nu fim de acord cu dl preşedinte în exerciţiu. El o
fi fost probabil, în momentul respectiv, lovit de insolaţie, dacă a
spus aşa ceva. Căci de unde să ştie femeile din Pleşeni ce poate
Marian Lupu? De altfel, exprimată la persoana întâi, ideea lui
Voronin <<mulţi vor, dar nu pot>> sună astfel: <<de multe ori
vreau, dar nu întotdeauna pot>>. Ceea ce e total diferit. Secretele limbii, cum ar spune Monica Lewinski…”
La o lectură în diagonală a presei scrise din R. Moldova pe
timpul campaniei electorale se observă lesne diferenţa stilistică
dintre ştiri – care sunt, de cele mai multe ori, anoste, şi materialele de opinie, care sunt virulente, „colorate” şi prin aceasta
mai atractive pentru cititorii fideli ai respectivelor publicaţii.
Din această diferenţă de „tensiune editorială” a rezultat un al
doilea nivel de manipulare electorală, publicul fiind mai degrabă expus mesajelor puternic negative şi profund umorale.
7. Disponibil la http://www.youtube.com/watch?v=ngCLiWjW2b4
8. Cf. Cotidianul, Bucureşti, 9 iunie 2009, disponibil la http://www.cotidianul.
ro/voronin_superstar_in_atac_asupra_moldovei-87566.html
9. http://www.moldova-suverana.md/arh.php?subaction=showfull&id=1248
278408&archive=1248364571&start_from=&ucat=7&
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Aceste trăsături au putut fi observate atât la presa centrală,
cât şi la cea locală. Astfel, potrivit API, presa locală, în special
cea susţinută de autorităţi, a tins să îşi asume culoarea politică
a formaţiunii dominante în raionul respectiv. Acelaşi lucru
l-au făcut şi o seamă de publicaţii independente, asumându-şi
făţiş simpatiile politice. Într-o presă dominată de influenţe
procomuniste, vocile pro-opoziţie au avut rol de echilibrare
a informaţiei. Cu toate acestea, luate individual, publicaţiile
locale respective nu şi-au respectat obligaţiile de imparţialitate.
Directorul API, Petru Macovei, a declarat că organizaţia va
lua în dezbatere cazurile unor ziare independente locale care
în campania electorală au încălcat principiile echidistanţei şi
echilibrului editorial.
Dar poate cel mai dramatic este cazul mediilor publice, televiziunea Moldova 1 şi Radio Moldova. Potrivit rapoartelor de
monitorizare ale CJI, cele două posturi publice, care au prin
definiţie obligaţia de informare corectă şi de promovare a pluralismului politic, au respectat „selectiv” principiile reflectării
echitabile, echilibrate şi imparţiale a alegerilor parlamentare.
Mediilor publice moldoveneşti li se reproşează o obedienţă
evidentă faţă de structurile puterii şi încălcarea principiilor
deontologice ale echidistanţei, echilibrului şi obiectivităţii.
Astfel, PCRM a beneficiat de supraexpunere cantitativă şi de
reflectare pozitivă intensă. De exemplu, doar în ultima săptămână a campaniei electorale, programul „Mesager”, principalul
program de ştiri al postului, a difuzat 27 de materiale care au
favorizat PCRM şi autorităţile publice centrale şi 4 cu caracter
neutru. În aceeaşi perioadă de referinţă, „alte partide au avut o
prezenţă mai modestă în buletinele informative de la Moldova
1, iar reporterii au dat dovadă de mai multă imparţialitate şi
spirit critic atunci când au relatat despre activităţile lor”, afirmă
raportul. În perioada de referinţă, partidele de opoziţie (PL,
PLDM, AMN, PD, PSD, Partidul Ecologist „Alianţa Verde”) au
fost protagonişti în 21 de materiale cu caracter neutru şi în 10
cu caracter negativ10. Într-o încercare de a salva aparenţele unei
campanii corecte, preşedintele Vladimir Voronin, care este şi
liderul PCRM, a cerut posturilor publice să nu relateze despre
activitatea sa şi a înalţilor oficiali guvernamentali care candidau
în alegeri (după exemplul fostului preşedinte rus, Vladimir
Putin). În aparenţă, postul Moldova 1 a ţinut cont de solicitarea
preşedintelui. Cu toate acestea, ediţiile de ştiri au abundat în
reportaje de la evenimente cu caracter social, care au favorizat
în mod clar guvernarea şi partidul de guvernământ. Raportul citat menţionează că: „În perioada respectivă (n.r. 20-28
iulie), Moldova 1 a difuzat 25 de materiale cu caracter electoral
indirect. Acestea au avut drept subiect activităţile Guvernului
(achitarea plăţilor sociale, discuţii pe marginea creditelor rus
şi chinez, compensaţii pentru victimele represiunilor politice,
inaugurarea terminalului cerealier de la Giurgiuleşti etc.), dar
10. Monitorizarea mass-media în campania electorală pentru alegerile
parlamentare anticipate din 29 iulie 2009, Raport nr. 5 20 – 28 iulie 2009,
disponibil la http://www.ijc.md/Publicatii/monitorizare/monitorizare_raport_anticipate_5.pdf
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şi acţiuni cum ar fi asfaltarea unor porţiuni de drum, darea în
exploatare a unui apeduct şi lucrările de reparaţie a unei case
de cultură. Merită atenţie seria de materiale despre deschiderea
după renovare a unor centre ale medicilor de familie din diferite localităţi despre care Moldova 1 a realizat cinci reportaje.
În toate materialele a fost menţionat de mai multe ori că banii
au fost alocaţi de Guvern şi doar în unul se spune că „guvernul a repartizat utilaj medical procurat cu ajutorul Uniunii
Europene”11.
Potrivit Corinei Cepoi, director al Şcolii de Studii Avansate
în Jurnalism, coordonată de CJI, televiziunea Moldova 1 a
făcut în mai multe ocazii, pe parcursul campaniei electorale,
dovada capacităţii sale profesionale, realizând ştiri echilibrate
şi echidistante. O astfel de situaţie relevă faptul că nu capacitatea profesională este deficienţa majoră a postului public de
televiziune, ci comanda politică ce îi împiedică pe jurnalişti să-şi
practice meseria cu onestitate, conform propriilor standarde
profesionale.
Eşecul televiziunii publice de a relata corect şi imparţial
campania electorală vine la finele multor ani de sprijin din
partea comunităţii internaţionale, de programe de asistenţă şi
de investiţii de încredere în capacitatea postului „de stat” de a
se reforma, transformându-se în post public. Acest eşec a fost
recunoscut explicit, după alegerile din 5 aprilie, şi de Marianne
Mikko, fost copreşedinte al Comitetului de Cooperare UE R. Moldova. Marianne Mikko a declarat într-o conferinţă de
presă : „Lupta pentru libertatea de exprimare pentru postul
public de televiziune Moldova 1 este, după mine, una pierdută.
De aceea, consider că reforma necesară trebuie să înceapă de
urgenţă, pentru că de cinci ani de când monitorizez evoluţiile
din R. Moldova, nu am observat nici un progres în acest sens”.12
Statul - jucător şi arbitru
Dacă analizăm legislaţia R. Moldova, este greu de înţeles cum
s-au produs aceste abuzuri şi dezechilibre editoriale. R. Moldova
nu are doar o legislaţie modernă, apropiată de standardele
democratice, ci şi instituţii presupus autonome, chemate să
asigure atât respectarea legii, cât şi sancţionarea derapajelor,
atunci când se produc.
Una dintre aceste instituţii de salvgardare a interesului public,
arbitru al „jocului” electoral este Consiliul Coordonator al
Audiovizualului (CCA)13. Abuzurile semnalate de organizaţiile
de monitorizare a presei, de organizaţiile de drepturile omului
sau de cele cu interes în derularea corectă a procesului electoral (inclusiv a campaniei) nu au fost puţine şi era de aşteptat
să pună presiune pe CCA, determinându-l la reacţii ferme. Cu
toate acestea, CCA a emis, pe tot parcursul campaniei electorale,
11. Ibid.
12. Conform http://www.actualpress.md/index.php?option=com_content&
view=article&id=351:mariannemikko-moldova-1-a-pierdut-lupta-pentrulibertatea-de-exprimare&catid=45:politic&Itemid=70
13. http://www.cca.md
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doar două comunicate de presă. În 13 iulie, CCA emite un
comunicat prin care „recomandă radiodifuzorilor să asigure
în programele de ştiri imparţialitatea, echilibrul şi favorizarea liberei formări a opiniilor prin prezentarea principalelor
puncte de vedere ale oponenţilor, iar în cazul subiectelor ce
vizează situaţii de conflict, să respecte principiul de informare
din mai multe surse, în conformitate cu prevederile art. 7 al
Codului audiovizualului”14. Comunicatul subliniază că este
„deosebit de important pentru instituţiile audiovizuale de a nu
admite ingerinţe în conţinutul şi forma serviciilor de programe
din partea autorităţilor publice, concurenţilor electorali sau a
altor persoane din afara instituţiei audiovizualului”15 şi le cere
acestora să asigure timpi de antenă în condiţii egale pentru toţi
concurenţii electorali, în condiţiile legii. Trei zile mai târziu, în
16 iulie, ca răspuns la „semnale din partea mai multor consumatori de programe potrivit cărora, în cadrul serviciilor de
programe ale unor radiodifuzori locali aflaţi sub jurisdicţia
Republicii Moldova, sunt plasate emisiuni cu caracter electoral care nu corespund grilelor de emisie şi Regulamentelor
interne aprobate”16, CCA revine cu un alt comunicat prin care
„reiterează necesitatea respectării de către radiodifuzorii şi distribuitorii de servicii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova a
prevederilor Codului audiovizualului, condiţiilor licenţelor de
emisie şi autorizaţiilor de retransmisie, grilelor de emisie şi listelor de canale aprobate de CCA”17. Aceste comunicate survin –
ca singure, palide reacţii - scrisorii adresate de Coaliţia pentru
Alegeri Libere şi Corecte – „Coaliţia 2009” care solicita CCA
să prezinte rezultatele monitorizării, concluziile şi eventualele
măsuri luate de CCA în legătură cu difuzarea filmului documentar „Atac asupra Moldovei” de către mai multe posturi TV
(NIT, N4, Prime, EuTV, Moldova 1), în perioada 5 – 14 iunie
200918.
Dacă CCA se remarcă prin „blândeţea admonestărilor” şi totală
pasivitate, alte instituţii ale statului s-au remarcat prin opacitate şi lipsă de apetenţă în aplicarea Legii accesului la informaţii.
Asociaţia Presei Independente a solicitat Poştei Moldovei
bilanţul anual, pentru a verifica declaraţiile administratorului
acesteia precum că Poşta ar fi făcut “acte de binefacere” de un
million de lei. Poşta Moldovei a refuzat să furnizeze aceste
informaţii, declarând că ele au caracter „comercial”. Refuzul a
determinat API să acţioneze instituţia în justiţie, obţinând
câştig de cauză printr-o decizie a Curţii Supreme. Un proces
similar se derulează în prezent între API şi Căile Ferate ale
R. Moldova, privind sumele marcate în buget ca „investiţii
în gări”. Un alt exemplu de lipsă de transparenţă este dat de
Inspectoratul Fiscal, care a refuzat să pună la dispoziţia API
14. Comunicat CCA din 13 iulie 2009, http://www.cca.md/sites/default/files/
com_presa_13_07_2009.pdf
15. Ibid.
16. Comunicat CCA din 16 iulie 2009, disponibil la http://www.cca.md/sites/
default/files/com_presa_16_07_2009.pdf
17. Ibid.
18. Textul scrisorii disponibil la http://www.alegeliber.md/files/declaratii/
Adresare_catre_CCA.pdf
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informaţii privind candidaţii cu datorii la stat. Inspectoratul
Fiscal a refuzat aceste informaţii motivând că „restanţele la
plata impozitului nu sunt infracţiuni”. Curtea de Apel, care
a judecat procesul, a dat câştig de cauză API. „Am câştigat
procesul, dar informaţiile tot nu le-am primit”, a declarat Petru
Macovei, director al API, intervievat pentru acest raport.
În mod similar, Camera Înregistrărilor a retras, după numai
două săptămâni, dreptul acordat jurnaliştilor de a accesa
informaţiile referitoare la firme fără să plătească taxa necesară.
Privilegiul a fost păstrat doar pentru API până când, în iunie
2009, ziarele din asociaţie au publicat o anchetă care dezvăluia
situaţia de conflict de interese în care se afla ministrul Construcţiilor, Vladimir Baldovici, după ce firma de construcţii
la care acesta deţinea pachetul majoritar de acţiuni a câştigat
licitaţia publică pentru lucrările de reconstrucţie la sediul
Parlamentului R. Moldova. Ancheta avea la bază informaţii
obţinute din datele de la Registrul Înregistrărilor. Accesul gratuit la date a fost ulterior reluat, în urma unor negocieri între
registru şi API.
Au existat, însă, şi forme mai agresive de utilizare a pârghiilor
administrative ale statului pentru intimidarea oponenţilor.
Astfel, un număr de jurnalişti reputaţi pentru tonul lor critic
la adresa autorităţilor, printre care Vasile Botnaru, director
Europa Liberă Chişinău, Rodica Mahu, redactor-şef al ziarului
Jurnal de Chişinău, Oleg Brega, reporter la Jurnal TV, şi Alexandru Vakulovski, redactor-şef al revistei Stare de Urgenţă, au
fost invitaţi, la începutul lunii august, la procuratura militară a
municipiului Chişinău, pentru „discuţii” pe marginea evenimentelor violente din 7 aprilie. În opinia lui Vasile Botnaru,
aceste invitaţii au scop de „intimidare” şi există precedente
consistente când audieri care au început cu subiecţii în poziţie
de „martori” au sfârşit prin acuzarea lor. „Eu am experienţă, eu
am o organizaţie puternică în spate, am avocaţi, pe mine nu mă
sperie, pot ei să mă cheme cât vor. Dar pentru jurnaliştii mai
tineri, pentru cei care depind de bunăvoinţa statului, un astfel
de interogatoriu poate fi foarte traumatizant”, a declarat Vasile
Botnaru, intervievat pentru acest raport.
O tactică asemănătoare a fost aplicată şi în aşa-numitul „Dosar
al forumiştilor”. La finele lunii mai 2008, procuratura Chişinău
a cerut mai multor furnizori de servicii online – printre care
şi portalul Unimedia, liste de IP-uri de pe care au fost postate
mesaje cu caracter „antistatal” pe diverse forumuri. Administratorii Unimedia au refuzat să dezvăluie aceste date, motivând
că nu au obligaţia să le păstreze mai mult de 24 de ore. Ulterior,
procuratura a deschis dosar penal împotriva a 12 tineri care
îşi exprimaseră pe forumuri opoziţia faţă de apropierea de
Rusia şi preferinţa faţă de unirea cu România. Tinerii fuseseră
identificaţi în baza informaţiilor furnizate de către un furnizor
de internet. Procuratura a procedat atunci la audierea tinerilor,
la percheziţionarea locuinţelor şi sechestrarea computerelor.
Dosarele au rămas „în adormire”, fără vreo soluţie concretă şi
fără a fi închise. Ele au fost reactivate şi cercetările reluate în
iunie 2009. Refuzând pe mai departe să coopereze, nedezvă-

Mass-media în Republica Moldova

20

Mass-media. Încotro?
luind identitatea forumiştilor, Unimedia a primit ameninţări
cu „retragerea domeniului” din partea firmei MoldData, care
gestionează domeniile moldoveneşti. Cercetările sunt în continuare în derulare, tinerii riscând pedepse cu închisoarea între
trei şi şapte ani. „Acum am scăpat. Dar a existat un proiect de
lege care ar fi reglementat retenţia datelor de trafic, confom
directivei europene. Dacă ar fi fost în vigoare, nu am mai putea
motiva că nu avem datele”, a declarat Tudor Darie, unul dintre
cei patru proprietari ai portalului Unimedia.md.
Nu au lipsit nici atacurile împotriva jurnaliştilor, reporterii
„incomozi” fiind daţi afară din sălile unde susţineau conferinţe
de presă reprezentanţii Guvernului. Astfel, la 9 iulie 2009, garda de corp a premierului a interzis accesul unei echipe de jurnalişti de la postul de televiziune TV-Prim din oraşul Glodeni
la o întâlnire a funcţionarilor din raion cu Zinaida Greceanîi.
Jurnalista Rodica Nimerenco a fost îmbrâncită de bodyguarzi care au ameninţat-o că vor „scoate arma din dotare”, iar
cameramanul a fost împiedicat să filmeze intrarea premierului
în sala de şedinţe. La 12 iulie, la Donduşeni, jurnaliştii Igor
Melnic şi Vladimir Thorik de la ziarul Moldavskie vedomosti
au fost scoşi cu forţa de ofiţeri din garda de corp a premierului
Greceanîi şi de poliţia locală din Palatul Culturii, unde avea loc
o reuniune electorală a PCRM.19
În preajma alegerilor din iulie, autorităţile moldovene au
reluat practicile antidemocratice de interzicere a accesului pe
teritoriul Republicii Moldova, pe motive necuprinse în nicio
procedură legală sau administrativă, a unor jurnalişti. Astfel,
trimisului special al Agenţiei Agerpres din România, Gabriel
Apetri, care urma să relateze despre campania electorală şi alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie, i s-a interzis accesul
în R. Moldova, invocându-se faptul că nu are adeverinţă medicală care să ateste că nu este infectat cu HIV/SIDA, chiar dacă,
conform legii, pentru a intra în R. Moldova nu este nevoie de
un asemenea document20.
Alte tipuri de intervenţii ale administraţiei de stat sunt mai
„discrete” şi mai greu de dovedit. Astfel de intervenţii privesc condiţionarea publicităţii de stat de relatarea pozitivă a
acţiunilor guvernului sau ameninţarea cu refuzul de reînnoire
a licenţei de transmisie la adresa posturilor care retransmit
Radio Europa Liberă.
Mai mult, potrivit celor intervievaţi, chiar şi publicitatea oferită
de firmele comerciale este controlată indirect pe linie politică.
„Publicitatea este direcţionată de către guvernarea comunistă,
prin presiuni asupra agenţilor economici, către mediile de
informare loiale Puterii. Agenţii economici se tem să dea
publicitate presei care “critică guvernarea”, pentru că ulterior
se confruntă cu probleme: controale de la organele de drept
şi fiscale, dosare fabricate etc.”, a declarat Cornelia Cozonac,
19. Conform Declaraţiei organizaţiilor mass-media în legătură cu înrăutăţirea
climatului de funcţionare a presei, citând informaţii Monitor Media,
disponibilă la http://www.ijc.md/index.php?option=com_content&task=view
&id=460&Itemid=1
20. Ibid.
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de la Centrul pentru Jurnalism de Investigaţie din Chişinău,
intervievată pentru prezentul raport. Într-o astfel de situaţie
s-a aflat, în timpul campaniei electorale pentru alegerile din
iulie, şi Centrul pentru Jurnalism Independent, care a dorit să
deruleze o campanie de sensibilizare a populaţiei în problema
libertăţii de exprimare. „În contextul Zilei Mondiale a Libertăţii Presei, Centrul Independent de Jurnalism intenţionează
să mediatizeze pe larg mai multe prevederi din Constituţia
Republicii Moldova, Legea Presei, dar şi din Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, cu privire la drepturile şi
libertăţile fundamentale ale omului. Deşi articolele vizate se
referă la libertatea presei şi neadmiterea cenzurii în mass-media
(art. 1, Legea Presei), la dreptul persoanei la informaţie şi obligaţia mass-media de a informa corect opinia publică (Art. 34,
Constituţia RM), la garantarea libertăţii de opinie şi libertăţii
de exprimare (Art. 32, Constituţia RM, Art. 10, Convenţia
Europeană pentru Drepturile Omului) şi nu au vreo conotaţie
politică, două agenţii de publicitate din Chişinău, care deţin o
reţea de panouri publicitare pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, au
refuzat să arendeze CJI panourile solicitate, invocând diverse
motive, între care şi cel privind mesajul politic pe care, în opinia lor, l-ar transmite pasajele respective”, se arată în Declaraţia
privind unele consecinţe ale instaurării climatului de frică în R.
Moldova21. Potrivit observaţiilor CJI, spaţiile de afişaj vizate au
rămas goale pe perioada campaniei electorale.
O altă pârghie de presiune asupra presei sunt controalele fiscale
la redacţiile ziarelor, care deseori se soldează cu penalităţi,
sechestrare de conturi etc. Acţiunile în instanţă sunt şi ele
utilizate împotriva presei, Justiţia devenind astfel un instrument pentru scoaterea de pe piaţă a publicaţiilor “necooperante”. “Dacă procesele privind accesul la informaţie intentate
de jurnalişti sau redacţii împotriva structurilor de stat pentru
îngrădirea accesului la informaţiile de interes public durează
un an sau doi, apoi procesele pornite de funcţionari împotriva
presei durează foarte puţin. De la primele şedinţe se decide sechestrarea conturilor, ceea ce pune redacţiile în imposibilitatea
de a funcţiona. Apoi sunt şi daunele enorme pe care le stabilesc
instanţele în cazul presei. Pentru orice redacţie este de ajuns să
piardă un singur proces în instanţă ca să falimenteze. Au existat
asemenea cazuri în ultimii ani”, a declarat Cornelia Cozonac.
Intervenţia statului în sectorul mass-media are efecte nu numai
asupra pieţei, ci şi, în termeni mai largi, asupra comunităţii
jurnalistice. În R. Moldova, munca jurnaliştilor de investigaţie
a devenit riscantă. Din această cauză, mulţi jurnalişti buni se
dezic de investigaţii, merg să lucreze pe proiecte, cu organizaţiile neguvernamentale sau pentru instituţii internaţionale, unde
sunt mai bine plătiţi. Alţii, după ce trec prin procese interminabile, recurg la autocenzură”, explică Cornelia Cozonac.
Nu numai mass-media este vizată de aceste forme de presiune
şi intimidare, ci şi organizaţiile neguvernamentale interesate
21. Disponibilă la http://www.ijc.md/index.php?option=com_
content&task=view&id=438
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de buna derulare a alegerilor. Astfel, în 28 aprilie, la mai puţin
de o lună de la primele alegeri parlamentare din acest an şi
revoltele violente ce le-au urmat, autorităţile fiscale din Chişinău au lansat o campanie de controale financiare la un număr
de 18 organizaţii civice din cadrul Coaliţiei 2009 (printre care
Centrul pentru Jurnalism Independent, Institutul de Politici
Publice, IDIS „Viitorul”, Transparency International, Amnesty
International).
Comunitatea internaţională – prea puţin, prea politicos,
prea prietenos
Comunitatea internaţională a constituit, mult timp, cel mai
puternic sprijin – uneori chiar singurul – de care s-a bucurat
mass-media din R. Moldova. Prin programele de asistenţă
– profesională, tehnică şi financiară – ţările occidentale, în
special cele din Uniunea Europeană, precum şi Statele Unite,
au contribuit la consolidarea independenţei presei moldoveneşti. În ultimul timp însă activiştii media din R. Moldova,
jurnaliştii, par a fi tot mai frustraţi de ceea ce Vasile Botnaru a
numit „miopie politică şi lipsă de perspicacitate”. Ei au acuzat,
în primul rând, creditul politic însemnat de care s-a bucurat
Vladimir Voronin în calitate de şef de stat cu aparente aspiraţii
europene. „Au încercat să joace după regulile democratice cu
un partener care nu respectă nicio regulă. Şi au continuat să se
poarte la fel şi după ce s-a vărsat sânge, de parcă nici nu s-ar
fi întâmplat”, a declarat Alexandru Canţâr, directorul grupului
Imedia, fost director al biroului BBC de la Chişinău. Mai mulţi
dintre cei intervievaţi şi-au descris experienţele dezamăgitoare
în ceea ce priveşte reacţia slabă, „politicoasă” a reprezentanţilor
comunităţii internaţionale în faţa crizei postelectorale. Astfel,
Josette Durrieu, coraportor al Consiliului Europei pentru
Republica Moldova, declara, în septembrie 2008 : „Sunt bucuroasă să spun că lucrurile au început să se schimbe spre bine
în Moldova şi aceasta este vizibil. Totodată, îmi pare bine că
expuneţi şi problemele existente cu o ambiţie rezonabilă, fapt
remarcat şi la Bruxelles”22. După alegerile din aprilie, acelaşi
coraportor declara în faţa Adunării Parlamentare a Consiliului
Europei, la Strasboug: „Legitimitatea alegerilor a fost confirmată. Acum există necesitatea unui dialog între părţi, între
guvernare şi opoziţie. (…) Dacă au fost alegerile fraudate? Nu
suntem siguri. Dacă ne uităm la alegeri un lucru este sigur:
opoziţia a pierdut pentru că nu s-a putut organiza”. În opinia
Corinei Cepoi (CJI), „astfel de declaraţii fac un mare rău,
pentru că pot fi scoase din context şi pot fi utilizate ca instrumente de propagandă”. Corina Cepoi a relatat şi un episod în
care, pe când i se expunea, într-o şedinţă la Parlament, situaţia
presei din Moldova şi rolul important pe care îl joacă preşedintele Voronin în sprijinirea, prin mijloace informale, dar care
utilizează autoritatea statului, a anumitor canale mediatice,
acelaşi coraportor european a replicat că şi în Franţa presa este
22. Conform Communicate.md, disponibil la http://www.comunicate.md/
index.php?task=articles&action=view&article_id=56
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dependentă de grupuri economice şi nu trebuie să se aştepte
altceva de la Moldova.
O frustrare asemănătoare a stârnit şi vizita secretarului general
al Consiliului Europei, Terry Davis, sosit la Chişinău cu doar
o lună înaintea alegerilor din 5 aprilie. Conform informaţiilor
oficiale, pe agenda discuţiilor dintre oficialul CE şi preşedintele
moldovean se aflau chestiuni legate de independenţa justiţiei,
combaterea corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului, libertatea presei, dezvoltarea societăţii civile, susţinerea
comunităţii rome şi organizarea unor alegeri libere şi corecte.
Tendinţele care au minat campania electorală pentru alegerile
din aprilie erau deja vizibile, se înscriau pe agenda oficială şi
nu erau necunoscute secretarului general al CE. Cu toate acestea, vizita a căpătat un strict caracter festivist, Terry Davis fiind
decorat de chiar preşedintele căruia venise să îi împărtăşească
îngrijorările forului european.
Cazul Unimedia: despre cum ar putea să arate viitorul
Revolta tinerilor din Chişinău, din 7 aprilie, a dus la lupte de
stradă, incendierea unor clădiri guvernamentale şi represiuni
violente din partea autorităţilor. Într-un reflex de pură sorginte
totalitară, guvernul comunist a încercat să limiteze libertatea
presei, suspendând canalele de comunicare pe care le putea
controla (conexiunea la Internet a fost întreruptă, legăturile
de mobil au funcţionat cu intermitenţe) şi o serie de arestări
extrem de agresive la adresa unor jurnalişti, moldoveni sau
străini. În condiţiile unei astfel de „prigoane” asupra mediilor tradiţionale, informaţia despre mersul evenimentelor de
la Chişinău a circulat pe căi informale şi, din fericire, necunoscute şi necontrolate de guvern: reţele sociale, reţeaua de
micro-blogging Twitter etc. „Accesul la aceste reţele a fost
blocat – serviciile twitter, facebook, odnoklassniki nu au fost
accesibile timp de o săptămână şi ceva. Noi le-am folosit prin
proxy, instruiţi de colegi din alte ţări unde se întâlneşte aceeaşi
problemă. Din păcate, furnizorii de servicii Internet, în marea
lor majoritate, s-au conformat şi au blocat liste de adrese IP
oferite de Departamentul de Securitate şi Informaţii”, a declarat
Corina Cepoi.
Evenimentele de la Chişinău din aprilie au demonstrat importanţa pe care noile tehnologii le capătă în asigurarea vehiculării
informaţiei şi modul în care ele ataşează o nouă dimensiune
libertăţii de exprimare.
Unimedia.md este un portal de ştiri pornit din iniţiativa a
patru tineri moldoveni şi care a devenit o referinţă în informaţia despre Moldova şi o posibilă poveste de succes. Unimedia a
pornit în 2007, ca o digest agency. În timp, a început să producă şi conţinut propriu. În prezent, furnizează text, video, transmisii live (text sau/şi imagine). Pornind de la 250 de vizitatori
unici pe zi, în 2007, Unimedia are acum un trafic de 15-20.000
de vizitatori unici pe zi. „La scandal ajungem şi la 40.000
de unici”, a declarat Tudor Darie, unul dintre coproprietarii
portalului, intervievat pentru acest raport23. Ceea ce distinge
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Unimedia de mediile tradiţionale este spiritul antreprenorial,
constructiv, orientat spre includerea tuturor sectoarelor pieţei.
Identificând lipsa unei oferte suficiente de informaţie echidistantă pentru publicul de limbă rusă, proprietarii Unimedia
au lansat un portal asemănător în limba rusă. „Moldova are,
în materie de mass-media, o ofertă dihotomică: ori cu limba
română, ori cu limba rusă. Publicul s-a obişnuit aşa”, a mai
declarat Darie. Respectând liniile de demarcaţie socio-lingvistice, Unimedia a lansat un portal separat de limbă rusă,
vesti.md, care preia în proporţie de 80% conţinutul Unimedia
(în traducere), restul fiind conţinut nou, adaptat cerinţelor şi
aşteptărilor populaţiei rusofone. În plus, Unimedia a mai lansat
şi un site pentru publicul feminin, Lady Club, care vine în
completarea site-ului principal, al cărui public este predominant masculin.

Unimedia mizează editorial pe relatările în direct, „de la faţa locului”, care satisfac nevoia de imediat specifică utilizatorului de
internet. Tehnologia folosită este nesofisticată (filmările se fac
cu telefoanele mobile), răspunzând astfel unei tendinţe recunoscute internaţional: utilizatorii de internet sunt dispuşi să accepte
o pierdere în calitatea imaginii/sunetului dacă prin aceasta
capătă acces în timp real la evenimentele care îl interesează.

Unimedia nu a fost scutită de încercări de presiune din partea
autorităţilor, cea mai vizibilă fiind solicitarea procuraturii de a
colabora la identificarea „elementelor antistatale” care postează
mesaje cu conţinut proromânesc pe forumul Unimedia. „Noi
nu ne temem de asta. Noi am hotărât să întoarcem fiecare
presiune în avantajul nostru. Ne cheamă ei la procuratură, dăm
şi noi ştire şi spunem – şi ne creşte traficul, aşa că tot noi ieşim
mai câştigaţi”, a declarat Darie.

Potrivit lui Darie, publicaţiile online sunt adevăratul viitor al
presei din R. Moldova. Rata de penetrare a Internetului este în
creştere24. Internetul scuteşte editorii de problemele legate de
difuzare, de distribuţia la sate, de presiunile legate de obţinerea licenţei sau păstrarea ei. „Ziarele au înţeles şi ele asta şi au
trecut la actualizarea în timp real, chiar dacă ediţia pe hârtie
apare doar de câteva ori pe săptămână. La fel a făcut şi Pro TV
Chişinău. Creşte concurenţa online, dar nouă ne pare bine, că
ne sileşte să fim inventivi”, a conchis Darie.

Profilul cititorului Unimedia descrie un public tânăr (un sfert
dintre vizitatori are între 15-24 de ani, şi 35% între 25-40 de
ani), preponderent masculin. Cel mai mare flux de cititori este
dimineaţa – ceea ce semnalează că majoritatea vizitatorilor
accesează site-ul de la birou.

Proiectul Unimedia nu este doar un exerciţiu antreprenorial
al unor tineri entuziaşti. Mobilitatea, dinamismul, numărul
şi calitatea publicului au făcut ca Unimedia să atragă cel mai
mare volum de publicitate electorală dintre publicaţiile online.
Acest lucru a permis aşezarea întreprinderii pe baze economice
sănătoase, ba chiar obţinerea unui oarecare profit.

Ioana Avădani

******************
Capitolul “Peisajul mass-media: Stop şi de la capăt” este parte a studiului „Moldova. La răscruce”, realizat în cadrul programului „Bridging Moldova” al Fundaţiei Soros România. Studiul îi are drept autori pe Ioana Avădani, Director Executiv al Centrului
pentru Jurnalism Independent, Ștefan Cândea, Director Adjunct al Centrului Român pentru Jurnalism de Investigație, Marian
Chiriac, Director Executiv al Balkan Investigative Reporting Network, România, Cristian Ghinea, Director al Centrului Român de
Politici Europene, şi Sergiu Panainte, Coordonator de programe la Fundaţia Soros România. Toate drepturile de autor sunt rezervate
Fundaţiei Soros România.

23. Tudor Darie, Chişinău, august 2009
24. La începutul anului 2009, în Chişinău şi Bălţi, rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet în bandă largă s-a ridicat la 30,8% şi, respectiv, 10,6%, iar
în majoritatea raioanelor această rată a oscilat între 2,2 şi 3,2%. Media pe ţară rămâne cea mai scăzută din Europa, la 4,9%, la serviciile de acces la Internet la
puncte fixe şi respectiv 4,2%, la serviciile de acces la Internet în bandă largă, cf. Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) , vezi http://unimedia.md/?mod=news&id=12822
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Foaie de parcurs în domeniul mass-media
pentru noul legislativ din R. Moldova

T

raseul libertăţii presei în Moldova urmărit de către organizaţiile internaţionale care monitorizează evoluţia sau involuţia
libertăţii presei în lume a intrat în recesiune începând cu anul 2004
când organizaţia Freedom House a cotat libertatea presei în Moldova cu „neliberă”. Acest declin al democraţiei în R. Moldova a culminat cu evenimentele din aprilie 2009, când instituţia mass-media a fost intens expusă presiunilor şi încercărilor autorităţilor de
a-i sabota activitatea şi rolul firesc de „câine de pază” al societăţii.
Comportamentul mass-media, dar şi al autorităţilor vizavi de massmedia din Moldova în perioada campaniilor electorale din acest an,
precum şi în timpul evenimentelor din aprilie 2009, a demonstrat disfuncţii serioase la capitolul exerciţiu liber al dreptului la exprimare
şi informare; independenţă şi libertatea presei faţă de orice influenţă
a politicului, faţă de cenzură şi autocenzură; integritate şi respect faţă
de lege din partea instituţiilor statului, dar şi din partea presei etc.
Simptomatic a fost comportamentul în anul 2009 al radiodifuzorului
public şi al organului de reglementare în audiovizual: IPNA Compania „Teleradio Moldova” şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
Rapoarte naţionale şi internaţionale au semnalat grave abateri de la
norma legală admise de serviciul de radiodifuziune public, iar CCA,
care este garant al interesului public şi are menirea de a coordona
activitatea audiovizuală, şi-a exercitat autoritatea ca un organ atrofic.
În Recomandarea APCE 1506 (2001) asupra libertăţii de exprimare
şi de informare în mass-media din Europa este accentuat faptul că
„existenţa mass-media libere şi independente reprezintă un indicator
esenţial în ce priveşte maturitatea democratică a unei societăţi”.
Chemăm noua putere de la Chişinău să demonstreze devotament
faţă de normele europene în domeniul mass-media, al libertăţii de
exprimare şi informare, pentru a fortifica procesul democratic iniţiat
în R. Moldova.
În mod special, solicităm Parlamentului R. Moldova să înceapă
prioritar reforma instituţiei mass-media prin punerea în aplicare a
recomandărilor Consiliului Europei în acest domeniu (a se vedea Recomandarea 1147 (1991) a Adunării Parlamentare privind
responsabilitatea parlamentelor în materie de reformă democratică
a radiodifuziunii şi Recomandarea (94) 13 a Comitetului de Miniştri
asupra măsurilor vizând promovarea transparenţei în mediile de
informare, Recomandarea (96) 10 privind garantarea independenţei
serviciului public al radiodifuziunii, Recomandarea Comitetului de
Miniştri (99) 1) privind măsurile vizând promovarea pluralismului în
mediile de informare, Recomandarea 1506 (2001) asupra libertăţii de
exprimare şi de informare în mass-media din Europa, Recomandarea
Comitetului de Miniştri (2000) 23 privind independenţa şi funcţiile
autorităţilor de reglementare a sectorului radiodifuziunii etc.).
Organizaţiile neguvernamentale militante pentru libertatea massmedia, libertatea cuvântului şi accesul nestingherit la informaţie au
conturat o listă de soluţii la cele mai stringente probleme în domeniul
libertăţii presei în R. Moldova:

1. Reforma audiovizualului public
• Elaborarea şi aplicarea unor mecanisme legale, prin care candidaturile pentru funcţia de membru al Consiliului de Observatori al
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” să nu fie desemnate pe criterii
politice, să fie asigurată transparenţa procesului de desemnare şi
reprezentativitatea credibilă a CO. Organizarea de dezbateri publice
la aceste subiecte cu participarea profesioniştilor din domeniu.
• Excluderea imixtiunii statului (reprezentanţilor puterii) în politica
editorială a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. Asigurarea
independenţei financiare reale a Companiei, inclusiv prin elaborarea
şi adoptarea unor bugete pentru o perioadă mai mare decât cea a
guvernării, introducerea taxei pentru audiovizualul public care va
implica cetăţenii în responsabilizarea audiovizualului public.
• Dezbaterea publică a Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. Obligarea CO să prezinte dări de seamă la fiecare
şase luni şi nu doar în Parlament, ci şi în cadrul unor evenimente
publice speciale.
2. Reforma Consiliului Coordonator al Audiovizualului
• Elaborarea şi aplicarea unor mecanisme legale, prin care candidaturile pentru funcţia de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului să nu fie desemnate pe criterii politice, să fie asigurată
transparenţa procesului de desemnare şi reprezentativitatea credibilă
a CCA. Organizarea de dezbateri publice la aceste subiecte cu
participarea profesioniştilor din domeniu. Aplicarea mecanismelor
de responsabilizare a CCA în ansamblu şi a fiecărui membru al CCA
pentru aplicarea prevederilor Codului Audiovizualului.
• Asigurarea transparenţei procesului de acordare şi retragere a
licenţelor de emisie şi a frecvenţelor disponibile şi disponibilizate.
Publicarea obligatorie a anunţurilor despre concursurile de acordare
a licenţelor de emisie şi a frecvenţelor în ziarele naţionale cu cel mai
mare tiraj. Asigurarea respectării obligaţiei de a motiva orice decizie
adoptată de CCA.
• Accelerarea procesului de trecere la televiziunea digitală în mod
transparent şi fără excluderea unor radiodifuzori de pe piaţa media.
• Amendarea Codului Audiovizualului prin introducerea obligativităţii unor audieri parlamentare anuale pe marginea activităţii
CCA, cu rapoarte prezentate de toate părţile interesate, inclusiv de
societatea civilă.
3. Deetatizarea presei
• Excluderea şi descurajarea utilizării de către autorităţile publice
a mass-media în calitate de instrument de propagandă politică,
precum şi crearea de condiţii egale de dezvoltare a mass-media prin
desfiinţarea monopolului şi a concentrării proprietăţii mass-media
prin adoptarea Proiectului de lege privind deetatizarea publicaţiilor
periodice din Republica Moldova.
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• Elaborarea şi implementarea unor mecanisme clare şi transparente
de utilizare a banilor publici pe segmentul mass-media. Organizarea
de tendere la nivel naţional şi local privind organizarea campaniilor
de presă de interes comunitar, finanţate din bani publici, precum şi
privind plasarea aşa-numitei „publicităţi de stat” – anunţuri oficiale,
bugete, convocări, decizii importante etc.
• Asigurarea transparenţei şi accesului liber la informaţia cu privire
la proprietăţile mass-media, inclusiv asupra informaţiei despre tirajele de presă şi structurile de holding mass-media existente în RM.
4. Politici de stimulare a dezvoltării presei independente
• Elaborarea Concepţiei de dezvoltare a mass-media independente.
Concepţia ar presupune acţiuni de natură să stimuleze dezvoltarea
presei independente în R. Moldova, programate pentru implementare graduală, în funcţie de gradul de pregătire a pieţei media
autohtone şi de situaţia economică a ţării.
• Susţinerea dezvoltării presei naţionale de importanţă socială
(excepţie: publicaţiile de reclamă şi cele erotice). Includerea în Legea
Bugetului de Stat a unor prevederi, prin care presa scrisă de importanţă socială ar beneficia de subsidii pentru acoperirea cheltuielilor
de distribuţie (aceste subsidii ar putea fi acordate direct distribuitorilor de presă – ÎS „Poşta Moldovei”).
• Modificarea Codului Fiscal şi stabilirea unui cadru fiscal preferenţial pentru instituţiile de presă: majorarea până la 40% a cotei de
publicitate din suprafaţa totală a ziarelor, depăşirea căreia duce la
creşterea cotei de impozitare (actualmente, legea prevede că un ziar
care conţine mai mult de 30% publicitate este publicaţie de reclamă
şi trebuie să plătească impozite mai mari). Scutirea ziarelor de plata
TVA din sumele provenite din activitatea lor editorială, indiferent
de cifra de afaceri. (Variantă: majorarea până la 500.000 lei a sumei
de venituri, la atingerea căreia instituţiile de presă sunt obligate să
plătească TVA – acum această cifră este de 200.000 lei pentru toţi
agenţii economici). În acest sens, este necesară adoptarea proiectului
Legii pentru completarea art.103 din Codul fiscal nr.1163- XIII din
24 aprilie 1997 şi a proiectului Legii pentru modificarea art.14 din
Legea nr.1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate.
5. Reforma legislativă
• Abrogarea Legii presei şi adoptarea unor reglementări care să încurajeze libertatea de exprimare şi libertatea mass-media.
• Modificarea articolului 47 din Codul audiovizualului al Republicii
Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006 referitor la taxa anuală de
acoperire a cheltuielilor de reglementare care este în contradicţie cu
prevederile Articolului 7 (Stabilirea, modificarea şi anularea impozitelor şi taxelor generale de stat şi locale) din Codul fiscal nr.1163XIII din 24 aprilie 1997 (cu modificările şi completările ulterioare),
care stipulează: „(1) Impozitele şi taxele generale de stat şi locale se
stabilesc, se modifică sau se anulează exclusiv prin modificarea şi
completarea prezentului cod.”
• Modificarea Hotărârilor de Guvern care stabilesc taxele pentru
obţinerea informaţiilor la Camera Înregistrării de Stat, ÎS Cadastru
etc. în conformitate cu Legea privind accesul la informaţie, care
stipulează că „mărimile plăţilor nu vor depăşi mărimile cheltuielilor
suportate de către furnizor pentru facerea copiilor, expedierea lor
solicitantului şi traducere, la cererea solicitantului.”
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• Instituirea unor mecanisme clare în legislaţia naţională de descurajare a cenzurii şi de pedepsire a persoanelor care înfăptuiesc cenzura
şi completarea Codului contravenţional cu un articol care pedepseşte contravenţional cenzura.
• Completarea Codului penal cu un nou articol care să pedepsească
infracţiunea de împiedicare intenţionată a activităţii mass-media şi
intimidare a cetăţenilor pentru critică.
• Amendarea prevederilor care limitează nejustificat şi contrar standardelor europene dreptul la libera exprimare din Legea secretului
de stat, Legea cu privire la contracararea activităţii extremiste, Codul
contravenţional.
• Modificarea Codului contravenţional, prin înăsprirea pedepselor
pentru îngrădirea accesului la informaţie şi neoferirea informaţiilor
de interes public în termenele stabilite de lege.
• 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.).
• Adoptarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice care are
ca scop instituirea, în cadrul procedurilor de achiziţii publice, a garanţiilor juridice ale utilizării transparente şi responsabile a banilor publici
în domeniul mass-media. Acest proiect de lege va permite crearea
condiţiilor egale pentru toate mass-media în accesul la finanţele publice, inclusiv cele utilizate pentru publicitate de către instituţiile şi agenţii
economici subvenţionaţi, într-o formă sau alta, din bani publici.
• Modificarea Legii Procuraturii, prin care procurorii ar fi obligaţi
să se autosesizeze sau să sesizeze alte organe de drept în urma materialelor difuzate de presă care conţin informaţii (fapte, declaraţii,
afirmaţii) despre crime şi infracţiuni, inclusiv corupţie, protecţionism, conflict de interese.
• Adoptarea proiectului de lege cu privire la ajutoarele de stat pentru
publicaţiile periodice prin care să fie reglementată susţinerea şi
promovarea de către stat a dezvoltării economice a publicaţiilor
periodice şi a independenţei editoriale a publicaţiilor periodice, protejării de către autorităţile şi instituţiile publice a concurenţei loiale,
combaterii activităţii autorităţilor administraţiei publice de limitare a
concurenţei în domeniul presei scrise.
• Adoptarea proiectului de lege privind deetatizarea publicaţiilor
periodice (menţionat la capitolul „Deetatizarea presei”).
Centrul pentru Jurnalism Independent
Asociaţia Presei Independente
Asociaţia Presei Electronice
Centrul „Acces-info”
Centrul de Investigaţii Jurnalistice
Comitetul pentru Libertatea Presei
Centrul Tânărului Jurnalist din Moldova
Uniunea Jurnaliştilor din Moldova
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„Chinurile naşterii” unei publicaţii
periodice, pas cu pas
L

Pasul întâi: înregistrarea unei societăţi cu răspundere
limitată
De fapt, întreprinderea exista şi se numea „Miraza-Sport”.
Deoarece am decis să adăugăm în genurile de activitate „editarea de ziare şi reviste”, am modificat şi denumirea, renunţând la cuvântul „sport”. Toate bune şi frumoase până aici.
Am creat echipa, ne-am apucat de lucru, am ales, împreună,
denumirea ziarului pe care urma să-l edităm. Deşi colegul
nostru, Ghenadie Nicu, membru al Uniunii Scriitorilor din
Republica Moldova, membru al Uniunii Scriitorilor din
România, insista să lăsăm şi pentru ziar aceeaşi denumire –
„Miraza”, un cuvânt românesc arhaic, care înseamnă oglindă
– am decis, în cele din urmă, să ne oprim la „Expresul de
Ungheni”. De ce? Explicaţia am făcut-o chiar în primul număr
al publicaţiei. „Expres” înseamnă, potrivit Dicţionarului
limbii române: 1. care este exprimat clar, lămurit, explicit;
2. care asigură o deplasare sau un serviciu rapid. Asta ne
doream şi noi: o exprimare fără bâlbâieli şi apropouri, ştiri
proaspete, operativitate, iar pentru aceasta trebuia să ne
mişcăm repede. Nu am uitat nici de faptul că la Ungheni
avem unul dintre cele mai mari noduri de cale ferată din R.
Moldova, iar expresul te duce cu gândul şi la un accelerat.
Abrevierea „Expresul de Ungheni”, EU, ar putea fi interpretată
şi altfel: European Union. Ungheniul, se ştie, se află anume la
frontiera cu Uniunea Europeană.

este menţionată denumirea ziarului pe care dorim să-l
edităm. Ne-am adresat la Camera Înregistrării de Stat,
pentru a introduce noi modificări în genurile de activitate.
Registratorul de stat, la rândul său, ne-a refuzat înscrierea
în statut, la compartimentul: genuri de activitate, în loc de
editare de ziare şi reviste, o frază mai concretă: editarea
publicaţiei periodice „Expresul de Ungheni”, aşa cum cereau
juriştii de la „Poşta Moldovei”. Funcţionarul ne-a spus că, în
conformitate cu legislaţia în vigoare, este suficientă formula
„editare de ziare şi reviste”, iar cei de la poştă sunt obligaţi
să înregistreze denumirea şi să acorde indicele de abonare.
Am mers din nou la „Poşta Moldovei”. Fără niciun rezultat
însă. Nimerisem într-un cerc vicios, din care nu puteam ieşi.
Ne-am adresat la Ministerul Justiţiei, după consultaţii. Ne-au
spus să ne adresăm la Camera de licenţiere. Am mers şi acolo,
ca să auzim că nu e nevoie de niciun fel de licenţă pentru
editarea ziarelor şi revistelor. Am revenit din nou la Ungheni
şi am luat-o de la capăt. La Camera Înregistrării de Stat am
auzit aceeaşi poveste şi am avut parte de acelaşi refuz. De
data aceasta însă am primit şi un sfat: „Apelaţi la instanţa de
judecată. Vă asigur că veţi câştiga procesul. „Poşta Moldovei”
nu are niciun temei să nu acorde indicele de abonare pentru
ziarul pe care vreţi să-l editaţi”. Mergem din nou la „Poşta
Moldovei”, unde ne-au fost puse aceleaşi întrebări: „Unde
este scris că veţi edita ziarul „Expresul de Ungheni”? Este
clar că veţi edita ziare şi reviste. Dar nu este clar că veţi
edita anume „Expresul de Ungheni”. În cele din urmă, după
numeroase discuţii, am ajuns la un compromis cu cei de la
Camera Înregistrării de Stat. După cuvintele: editarea de
ziare şi reviste, a mai fost adăugată, între paranteze, o frază:
<<editarea publicaţiei periodice „Expresul de Ungheni”>>.
Dacă am fi menţinut şi pentru ziar aceeaşi denumire ca şi a
întreprinderii – „Miraza” –, am fi obţinut indicele de abonare
din prima. Nu ştiu însă cât de uşor am mai fi obţinut un indice de abonare, dacă ne-am fi propus să mai edităm un ziar
sau o revistă cu o altă denumire.

Pasul doi: obţinerea indicelui de abonare şi încheierea
unui contract cu „Poşta Moldovei” pentru difuzarea
publicaţiei
Aici au început toate problemele. Am prezentat la „Poşta
Moldovei” actele necesare pentru obţinerea indicelui de
abonare. Ni s-a refuzat, explicându-ni-se că nicăieri nu

Pasul trei: abonarea
Primul număr al „Expresului de Ungheni” a apărut la 1 noiembrie 2007. Imediat, am anunţat şi abonarea la ziar. În luna
decembrie, am sistat editarea ziarului, pentru a ne concentra la promovarea acestuia. Am anunţat campania „Un om
informat este un om bogat”. Zilnic, aveam câte 4-5 întâlniri în

a 1 noiembrie 2009, „Expresul de Ungheni”, săptămânal local de informaţii, analiză şi opinii, a împlinit doi ani de la prima apariţie. A fost pentru mine, în
calitate de director al acestei publicaţii, o experienţă inedită, pe care nu ştiu dacă aş mai avea curajul s-o repet.

Chiar de la început, m-am ciocnit cu numeroase piedici,
despre care nici măcar nu-mi imaginam că ar putea exista.
Voi încerca să le examinez pe rând.
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şcoli, în grădiniţe, la întreprinderi, unde prezentam produsul
nostru. Am mers în majoritatea oficiilor poştale din raion, ca
să prezentăm ziarul şi factorilor poştali. Am apelat la agenţii
economici din teritoriu, propunându-le să-şi aboneze angajaţii la „Expresul de Ungheni”. În consecinţă, deşi am editat
doar cinci numere de ziar, la 1 ianuarie ne-am pomenit cu un
tiraj promiţător – 1850 de exemplare.
Pasul patru: obţinerea banilor pentru a merge mai
departe
Orice publicaţie periodică trebuie să producă şi bani. Am
învăţat acest lucru, aflându-mă la un stagiu, acum câţiva ani,
în SUA. Am început afacerea cu bani foarte puţini, doar 5000
de lei, plus două calculatoare împrumutate. Din abonamente
şi vânzări, ştiam şi atunci, dar m-am convins şi pe parcursul
activităţii, nu reuşeşti să editezi un ziar, darămite să obţii
venituri pentru a dezvolta afacerea. Singura salvare era publicitatea.
Ce am făcut noi? Pentru început, ne-am dorit să aflăm care
sunt categoriile cititorilor noştri. Am stabilit că prevalează
intelectualii (pedagogi, medici, lucrători din cultură), tinerii
şi oamenii de afaceri. Bazându-ne pe aceasta, am elaborat o
ofertă de publicitate, am editat fluturaşe, prin care le propuneam tuturor serviciile noastre. „Noi te vom ajuta să fii
cunoscut”, a fost sloganul campaniei respective. Rezultatele
nu au întârziat să apară. Chiar din prima lună, am stabilit
parteneriate cu câteva asociaţii obşteşti din teritoriu. La 29
februarie 2008, apărea deja primul număr al suplimentului
pentru tineri, ROST, editat cu sprijinul Centrului Regional
de Resurse pentru Tineri din Ungheni şi al AO „Făclia”. Au
urmat apoi două pagini dedicate unui agent economic, SRL
„Avecom-Net”. Am mai încheiat, ulterior, câteva contracte de
colaborare cu asociaţii obşteşti locale în cadrul unor proiecte.
Şi tot aşa mai departe.
Pasul cinci: menţinerea pe piaţa informaţională
Nu este un lucru simplu. Ne-am convins după a doua campanie de abonare, din vara anului 2008. De data aceasta, am
lăsat aproape totul pe seama factorilor poştali. Am anunţat
abonarea, credeam că lumea ne cunoaşte şi eram siguri că nu
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vor exista probleme. Ne-am trezit însă, la 1 iulie 2008, cu un
tiraj de doar 1200 exemplare. A fost ca un duş rece. Am analizat situaţia, încercând să aflăm ce se întâmplă şi cum funcţionează, de fapt, acest mecanism, numit simplu: abonare. Din
păcate, „Poşta Moldovei” are multe carenţe la acest capitol.
Consider că e necesar un studiu amplu, făcut de experţi independenţi, ca să aflăm cu toţii adevărul: cum se face abonarea,
care ziare sunt „promovate” intens de factorii poştali şi de ce.
Avem nevoie de acest adevăr, atâta timp cât „Poşta Moldovei”, de fapt, deţine monopolul în ceea ce priveşte difuzarea
publicaţiilor periodice.
Sigur, nu minimalizez nici partea noastră de vină. Jumătate
de an de aflare pe piaţa informaţională a regiunii e un termen
mult prea mic ca să te impui, lucru pe care noi nu l-am înţeles
în acel moment. A fost o lecţie bună, pe care am însuşit-o
foarte bine.
Ce am învăţat în doi ani de activitate?
Ca să obţii succesele scontate, trebuie:
- să fii consecvent în ceea ce faci;
- să pui accentul pe calitate;
- să vii în permanenţă în faţa cititorului cu rubrici noi, cu
subiecte incitante şi actuale;
- să fii corect şi onest în relaţiile cu cititorii, dar şi cu furnizorii de informaţii;
- să nu te bazezi doar pe poştă, când vine vorba de difuzarea
publicaţiei (fie că e abonare, fie că e vânzare);
- să-ţi găseşti cât mai mulţi parteneri, mai ales în sectorul
asociativ, cu care să colaborezi în permanenţă;
- să convingi cât mai mulţi agenţi economici de necesitatea
promovării afacerilor lor şi publicităţii produselor;
- să elaborezi proiecte noi, pe care mai apoi să le şi realizezi.
Toate acestea, de fapt, se rezumă la un singur cuvânt:
MUNCĂ.
Lucia Bacalu,
director al PP „Expresul de Ungheni”
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Televiziunea prin internet - o nouă apariţie mediatică

P

e piaţa mediatică autohtonă, TV prin internet
a apărut acum doi ani, când Jurnal TV, astăzi
considerată prima televiziune de ştiri on-line din Moldova, a început transmiterea informaţiei către public
folosind un alt mijloc decât sticla. Şi anume internetul.
Astăzi putem vorbi deja de o piaţă a TV prin internet,
chiar dacă e vorba de o formă rudimentară a acesteia. În
afară de Jurnal TV, reportaje video şi live-uri transmit
privesc.eu, unimedia, stirea zilei şi altele.
De mai bine de două luni, Victoria Dorgan este reporter de
ştiri pentru JurnalTV. Am găsit-o în timp ce edita un material video. Tocmai venise de la filmări, iar reportajul trebuia
realizat cât mai repede posibil. Până aici nimic nou pentru un
reporter de televiziune. Deosebirea este că Victoria munceşte
pentru un post de TV on-line. ”Cred că mă deosebesc de
ceilalţi reporteri de televiziune prin operativitate”, ne spune
ea. “Aici lucrăm contra cronometru. Dacă la televiziunea prin
cablu trebuie să aştepţi buletinul de ştiri pentru a spune publicului ce s-a întâmplat azi, la cea prin internet poţi să-ţi dai
ştirea în timp foarte scurt din momentul în care s-a întâmplat
evenimentul. Este simplu şi accesibil”.
Până a veni în echipa Jurnal TV, Victoria a lucrat la postul de
televiziune EuTV. Obişnuită fiind cu apariţia pe sticlă, ea zice
că nu o deranjează că produsul muncii sale apare pe internet.
Entuziasmul îi este alimentat de interesul publicului pentru
televiziunea on-line. „Oamenii sunt conştienţi de impactul
pe care îl are internetul. Recent, am realizat un interviu cu
asistenţi sociali din teritoriu. Ei au fost foarte mulţumiţi că
reportajul va fi transmis prin internet. Şi asta pentru că vor
putea vedea reportajul la orice oră şi în orice zi. TV prin
cablu se vede doar în RM. TV prin internet se vede în toată
lumea”, adaugă reportera JurnalTV.
În iunie 2008, prima televiziune de ştiri prin internet din
Moldova transmitea prima informaţie on-line. Era o ştire
despre o falsă alarmă cu bombă la Casa Presei. Val Butnaru,
directorul Jurnal TV, spune că a creat acest post on-line
de televiziune din dorinţa de a găsi noi metode şi forme de
exprimare: “În 2008, după şapte ani de guvernare comunistă,
am înţeles că doar prin presa scrisă nu puteam ajunge la noi
grupuri de cititori. Am hotărât să facem televiziune prin internet dintr-o înţelegere clară că forma asta va aparţine, peste
puţin timp, unui auditoriu foarte larg. Simpleţea şi accesibilitatea au fost două argumente. Justeţea pasului pe care l-am
făcut a fost verificată la evenimentele din aprilie. Lumea şi-a

dat seama că poate fi informată rapid şi în timp real printr-o
utilitate care este la îndemâna oricui: un laptop, un computer
şi o conexiune la internet”, spune Val Butnaru.
Costurile de producţie în cazul unei TV prin internet constituie un avantaj. Potrivit lui Val Butnaru, costurile Jurnal TV
sunt ridicole în comparaţie cu bugetul unei televiziuni prin
cablu: “Noi am făcut o TV on-line cu trei camere de teren,
trei camere de studio, două săli de editare şi alte instrumente
adiacente. Investiţia totală a fost de 70-80 de mii de euro.
Comparativ cu o televiziune prin satelit unde investiţia
iniţială în tehnică şi IT este de peste 1 mil. şi jumătate de euro”.
Bugetul unei TV on-line este însă invers proporţional cu
impactul pe care aceasta o are asupra societăţii şi asupra
formării opiniei publice. De aceeaşi părere este şi Oleg
Ciubotaru, membru fondator al site-ului privesc.eu. “Impactul asupra publicului e diferit, ţinând cont că la noi societatea continuă să rămână polarizată. Posibilitatea oamenilor
de a se informa din prima sursă e un avantaj imens în raport
cu cei ce consumă informaţia “digerată”. Oamenii devin mai
responsabili şi mai independenţi în opinii, aceasta datorânduse informării din prima sursă”, adaugă Oleg Ciubotaru.
Privesc.eu este primul proiect de transmisiuni video în direct
din Moldova. Prima transmisiune live, cea de la lansarea
privesc.eu, a avut loc duminică, 5 iulie 2009, în Grădina
Publică Ştefan cel Mare din Chişinău. Atunci, s-au adunat
mai mulţi susţinători ai proiectului şi au discutat idei de
dezvoltare a acestuia. Astăzi, privesc.eu face transmisiuni în
direct de la cele mai importante evenimente din ţară. Accentul însă îl pune pe transmisiunile de la şedinţele guvernului
şi parlamentului. Radu Chivriga, un alt membru fondator
al privesc.eu, explică acest fapt în felul următor: ”Republica
Moldova se află într-o criză politică acută. Iată de ce oamenii
doresc să afle şi să vadă tot ce se întâmplă în viaţa politică a
ţării. În plus, cum din anul 2006 nu a fost posibilă transmiterea în direct a şedinţelor parlamentului, noi punem acum
un accent important pe aceste şedinţe în plen”.
Scopul privesc.eu este să prezinte informaţia şi faptele din
prima sursă, prin asta oferind publicului posibilitatea de a
analiza independent informaţia. Potrivit membrilor săi fondatori, impactul unei transmisiuni în direct, fără comentarii
şi analize din partea reporterilor, este unul pe măsură. Vitalie
Eşanu de la privesc.eu spune că “oamenii primesc informaţie
direct de la sursă, iar seara o confruntă cu noutăţile prezen-
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tate pe sticlă. Rezultatul e şocant. Ei îşi dau seama că foarte
mulţi jurnalişti ascund realităţile şi manipulează.”
Chiar dacă preferă cartea în defavoarea internetului, Rodica
Mahu, redactor-şef al ziarului “Jurnal de Chişinău”, crede că
noile căi de informare a publicului, în context televiziunile
prin internet, au dreptul la existenţă. Iar acest drept li-l oferă
rapiditatea cu care informaţia ajunge la consumator. “Ca
privitor de TV on-line, eşti conectat la tot ce se întâmplă în jur
din oră în oră. Uneori la minut chiar”, spune ea. Ba mai mult,
Rodica Mahu crede că “TV tradiţionale simt deja în ceafă
respiraţia fierbinte a concurenţilor din televiziunile on-line”.
Deşi serviciile unei televiziuni on-line nu se compară cu cele
prestate de o televiziune prin cablu, se poate vorbi deja de o
concurenţă între cele două. “Competiţia nu este încă una bine
profilată”, spune directorul Jurnal TV, Val Butnaru. “Dorinţa
consumatorului de a privi programe TV pe sticlă se mai
menţine. Omul încă preferă să vină acasă şi să privească un
jurnal de ştiri. Acest lucru însă nu va dura mult timp. Doi,
trei ani vor fi suficienţi ca să schimbăm radical mentalitatea
consumatorului. Cei care fac TV tradiţională trebuie să-şi
schimbe şi ei formele de lucru. Adevărata concurenţă va
apărea atunci când publicitatea la TV on-line va începe să
crească în detrimentul celei din TV prin cablu. În consecinţă,
TV on-line va fi acea forţă care va pune semne de întrebare în
faţa TV tradiţionale” , conchide Val Butnaru.
În prezent, consumatorii de TV on-line sunt în mare măsură
tinerii din regiunile urbane ale ţării, cu preponderenţă din
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Chişinău. Şi asta pentru că ponderea de conectare la internet
în capitală este mai mare comparativ cu celelalte localităţi
ale republicii. Potrivit datelor Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia
Informaţiei, în mun. Chişinău sunt concentrate 65,6% din
toţi abonaţii la Internet în bandă largă din ţară. „Dezvoltarea
furnizorilor alternativi de servicii în bandă largă în afara
mun. Chişinău este îngreunată de lipsa infrastructurii alternative de fibră optică interurbană şi de preţurile înalte pentru
linii închiriate”, se arată în raportul de activitate pentru anul
2008 al agenţiei.
Potrivit membrilor fondatori ai privesc.eu, anume lipsa unei
legături de internet stabile ştirbeşte din calitatea transmisiunilor live şi face ca acestea să nu fie recepţionate de un
număr mare de utilizatori. Oleg Ciubotaru, membru privesc.
eu, spune că “piaţa consumatorilor de live-uri va creşte doar
odată cu creşterea vitezei de acces la internet”.
Deşi abia la început de cale, operatorii de televiziune on-line
sunt convinşi că ea are un mare viitor. Întrebat ce loc va ocupa televiziunea on-line pe piaţa mediatică autohtonă în câţiva
ani, Val Butnaru a spus: ”În zece ani, internetul va prelua
controlul asupra mass-media şi va substitui formele clasice
ale acestora. Cred că ziarele vor exista doar pentru hatârul
oamenilor cu anumite gusturi şi nostalgii, televiziunea va
avea alte forme de existenţă. De la telefon mobil la laptop vom
şti şi vom vedea tot ce ne interesează, inclusiv programe de
divertisment. Iar ceea ce este ştire, ce este jurnalism va fi pe
internet”.
Ludmila BOGHEANU,
Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism
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Purtătorul de cuvânt –
între relaţia cu presa şi imaginea instituţiei
Situaţia presei din Republica Moldova s-a deteriorat constant,
începând cu 2001, dar mai ales din 2007 încoace. Acest fapt
îl confirmă şi rapoartele unor organizaţii internaţionale, cum
ar fi Reporters sans frontieres (Reporteri fără frontiere). În
octombrie 2009, organizaţia respectivă a făcut public raportul
anual cu privire la libertatea presei în lume.
Pentru al treilea an consecutiv, Republica Moldova a căzut în
clasament: de pe locul 81 în 2007 şi 98 în 2008 pe locul 114 în
2009. Raportul reflectă situaţia de până la 31 august 2009.
Care sunt însă cauzele acestei căderi constante?
În primul rând, atitudinea fostei puteri comuniste faţă de presă, faţă de libertatea presei în general, dar şi faptul că PCRM a
perceput mass-media ca pe un instrument de propagandă, nu
de informare.
Această atitudine s-a resimţit în toate – în reticenţa sau
prudenţa, de la caz la caz, a reprezentanţilor instituţiilor de
stat faţă de presă, în special faţă de cea neînregimentată sau
critică la adresa PCRM; în modul în care au fost furnizate
informaţiile de interes public; în presiunile exercitate asupra
ziariştilor care au culminat în aprilie 2009 cu expulzarea din
ţară a tuturor ziariştilor români, a blocării mai multor site-uri
de ştiri etc.
De altfel, această atitudine sfidătoare a puterii comuniste la
adresa mass-media s-a văzut foarte bine şi în modul în care
administraţia de stat şi-a construit mesajul public şi relaţia cu
presa, începând cu 2001.
Aproape niciuna dintre cele mai importante instituţii ale statului – Guvern, ministere, primării, Curtea Supremă de Justiţie ş.a. – nu a avut purtător de cuvânt. Una dintre puţinele
excepţii a fost Preşedinţia care a avut un purtător de cuvânt,
dar numai între 2002 şi 2004.
Probabil că cei de la putere au considerat că funcţia de purtător de cuvânt ar putea fi suplinită de şefii serviciilor de presă.
Aceştia însă au fost supuşi, la rândul lor, presiunilor, interzicându-li-se deseori să ofere informaţii gazetarilor, iar uneori
cerându-li-se chiar să dezinformeze deliberat opinia publică.
Unii dintre ei au preferat, în asemenea situaţii, să închidă
telefoanele şi să evite orice contact cu jurnaliştii.
L-am întrebat, prin 2006-2007, pe fostul premier Vasile
Tarlev, la o întâlnire cu jurnaliştii, de ce Guvernul nu instituie
în cadrul instituţiilor care i se subordonează, cel puţin la cele
mai importante dintre ele, funcţia de purtător de cuvânt, pentru a facilita relaţia dintre presă şi autorităţi. Domnul Tarlev

mi-a zis atunci că Guvernul intenţionează să instituie această
funcţie şi că peste câteva luni vom avea ocazia să comunicăm
cu purtătorii de cuvânt de la Guvern sau ministere.
Însă n-a fost să fie. Probabil, fosta putere nu a simţit nevoia să
comunice eficient cu presa pe care a tratat-o mai totdeauna ca
pe o Cenuşăreasă.
Dar cine este, de fapt, un purtător de cuvânt şi ce funcţii
îndeplineşte el, de regulă?
De exemplu, în Franţa, purtătorul de cuvânt al Guvernului
exercită o misiune generală de informare privind activităţile
executivului. El furnizează informaţii asupra lucrărilor Consiliului de Miniştri. La sfârşitul şedinţei, în fiecare miercuri,
purtătorul de cuvânt prezintă mass-media proiectele de legi
şi hotărârile adoptate. Purtătorul de cuvânt al Guvernului
lucrează în strânsă legătură cu miniştrii interesaţi de subiectele abordate. Atât timp cât este necesar, Serviciul de informaţii
şi de difuzare al primului ministru (aşa se numeşte serviciul
de presă al premierului francez – n.a.) se află la dispoziţia
purtătorului de cuvânt, deoarece purtătorul de cuvânt trebuie
să facă faţă unor situaţii complexe.
În general, un purtător de cuvânt trebuie să acţioneze astfel
încât să nu fie afectată imaginea instituţiei sau organizaţiei pe
care o reprezintă.
Bunăoară, ceva timp în urmă, un inginer de la o filială a companiei Xerox din Hawai s-a dus la birou şi a împuşcat şapte
colegi de-ai săi, din motive necunoscute. Ce s-a putut face?
Preşedintele organizaţiei a ajuns imediat la faţa locului şi a
ţinut patru conferinţe de presă în 24 de ore. S-a creat un fond
de ajutorare pentru înmormântarea celor şapte şi un fond de
sprijinire a familiilor celor ucişi.
Întregul eveniment, relaţia cu mass-media, cu angajaţii Xerox
şi cu comunitatea din Hawai s-au desfăşurat având ca fundal
numele companiei Xerox. Dacă nu ar fi existat un purtător de
cuvânt capabil să exprime modul în care intenţiona să acţioneze Xerox, totul ar fi eşuat şi nu se ştie de cât timp ar fi avut
nevoie compania pentru a-şi reface imaginea pătată.
Aici ar fi cazul să facem o comparaţie cu modul în care obişnuiseră în ultimii ani să comunice cu presa autorităţile din
Republica Moldova în situaţii critice. Să ne amintim de evenimentele din aprilie 2009, de cazul lui Valeriu Boboc omorât
de poliţişti în noaptea din 7 spre 8 aprilie, în timpul reţinerii
unui grup de protestatari care, în acel moment, manifestau
paşnic în faţa Guvernului. Puterea a încercat la început să
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nege decesul, apoi să afirme că tânărul ar fi murit din cauza
intoxicării cu o substanţă necunoscută, ca abia peste mai multe săptămâni să recunoască, că moartea sa a survenit în urma
unor lovituri.
Comunicatele parvenite în acea perioadă de la Procuratura Generală au semănat mai multă confuzie decât au clarificat situaţia.
Să ne mai mire că multe dintre instituţiile statului au o
imagine atât de şifonată în ochii cetăţenilor?
În acest sens, decizia noului Guvern de la Chişinău de a
institui funcţia de purtător de cuvânt, diferită de cea de şef al
serviciului de presă, merită a fi salutată. Cu atât mai mult cu
cât acest purtător de cuvânt este un jurnalist profesionist şi
ştie foarte bine ce aşteaptă presa de la autorităţi.
Acest exemplu ar trebui însă să-l urmeze şi celelalte instituţii
ale statului, inclusiv din teritoriu, dar şi organizaţiile neguvernamentale sau companiile private.

Jurnalişti reflectând
alegerile preşedintelui R. Moldova.
Chişinău, 2009.
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Un purtător de cuvânt trebuie să existe într-o instituţie sau
organizaţie din mai multe motive: şeful instituţiei sau organizaţiei nu poate sta întotdeauna la dispoziţia jurnaliştilor din
cauza programului său de activităţi, în timp ce un purtător de
cuvânt este obligat să fie disponibil 24 de ore din 24. În plus,
şeful nu posedă atât de bine acele tehnici de comunicare şi nu
cunoaşte atât de bine aşteptările ziariştilor ca un purtător de
cuvânt. Şi, în cele din urmă, dar nu în ultimul rând, purtătorul de cuvânt îl protejează pe şef, neexpunându-l mereu
presei.
Deci, existenţa unui purtător de cuvânt în orice instituţie
este extrem de necesară, el reprezentând principala sursă
de informare a jurnaliştilor şi, nu în ultimul rând, imaginea
instituţiei.
Corneliu RUSNAC

Céline JANKOWIAK
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Cadoul meu de la Chişinău

Î

ncă înainte de a pleca spre Chişinău pentru alegerile de
la 5 aprilie, au existat câteva semne că imprevizibilul
va face regulile în această primă călătorie a mea în Republica Moldova. Când am părăsit Bucureştiul, la 2 aprilie,
autorităţile moldoveneşti întorseseră deja de la graniţa
cu România echipe întregi de jurnalişti. Colegii mei din
redacţia “României libere” erau convinşi că o să fiu oprită
la aeroport şi trimisă înapoi. Urările lor, înnegurate de
scepticism, variau de la “ai grijă” la “măcar de-ai intra în
Moldova”.
Primele zile au estompat însă sentimentul iniţial de nesiguranţă. Interviurile făcute înainte de alegeri conturau o lume
diferită de cea cunoscută din ciclicele relatări ale presei româneşti despre Basarabia şi mult mai complexă decât rapoartele
diverselor instituţii internaţionale. Noutatea Moldovei reale era
deja un câştig jurnalistic autentic. Plănuiam un articol care să
se cheme “Moldova e o altă ţară”. O pledoarie pentru realism
şi acţiuni eficiente pentru apropierea efectivă Bucureşti-Chişinău, inclusiv din raţiuni identitare, dar nu numai. Aş fi scris
brutal despre atâtea şi atâtea momente politice ratate în ultimii
15 ani şi aş fi scris cu gândul la îmbrăţişarea unei femei în
floarea vârstei care mi-a vorbit din tot sufletul despre România
pe uliţa unui sat. Evenimentele s-au dovedit însă mult prea
dramatice. Toate nuanţele au dispărut în ziua de 7 aprilie, ziua
în care clădirile Preşedinţiei şi Parlamentului au fost oferite
spre devastare unor indivizi a căror identitate este şi astăzi sub
semnul întrebării.
Paradoxal şi dintr-un anumit punct de vedere, cred că am avut
mai multe certitudini după ce a început nebunia atacurilor
asupra celor două instituţii, în timpul represiunii ce a urmat
şi a dezinformării deliberate, a ameninţărilor proferate de
autorităţi, decât înainte. M-am născut în Bucureşti, dar eram
prea mică pentru a fi pe străzi la Revoluţia din Decembrie
1989 sau la manifestaţia maraton pentru pluralism şi drepturi
civile din Piaţa Universităţii. Am prins numai manifestaţiile
din partea a doua a anilor ‘90, paşnice şi cu mize mai mici.
Trăind însă în umbra marilor frământări post-comuniste din
România, îndrăznesc să spun că venisem la Chişinău cu busola
încorporată. Ca est-european vaccinat împotriva comunismului, nu eram dispusă deloc să cumpăr textele scrise într-un stil
bolşevic, lipsite de imaginaţie ale regimului Voronin, ridicole
chiar şi în cruzimea lor. Dar în pofida scutului meu ideologic,
am să-mi aduc aminte toată viaţa dilemele personale trăite la
Chişinău.
Mi-a fost uşor să îmi dau seama că nu partidele de opoziţie
puseseră la cale distrugerile de la Parlament şi Preşedinţie, aşa

cum pretindeau comunicatele guvernamentale. Mi-a fost uşor
să decid că e mai bine să văd cu ochii mei aşa-zisele ciocniri
între manifestanţi şi forţele de ordine în noaptea de 7 spre 8
aprilie, cum anunţau surse oficiale: nu se întâmpla de fapt nimic, în faţa celor două clădiri era numai o mână de vagabonzi,
autorităţile reveneau după miezul nopţii numai pentru că nu
avuseseră chef să revină mai devreme şi pentru că deciseseră să
nu intervină de-adevăratelea de la bun început. Când devastarea unui chioşc s-a transformat în pretextul comunicatului
oficial care anunţa în aceeaşi noapte de 7 spre 8 aprilie că “pentru siguranţa magazinelor” se vor folosi şi gloanţe adevărate,
nu numai gloanţe oarbe cum erau cele pe care le auzisem deja
pe străzi, mi-a fost limpede că orice, absolut orice este posibil
şi că la Chişinău sunt pe cale să moară oameni, chiar dacă nu
neapărat împuşcaţi.
Mi-a fost uşor să înţeleg în zilele următoare că rolul meu de
jurnalist era să caut victime sau mai precis rude ale victimelor
represiunii şi mi-a fost uşor să găsesc, în faţa comisariatelor de
poliţie, mame sau soţii ale unor tineri arestaţi de pe străzi sau
chiar din propriile locuinţe, noaptea, fără acuzaţii clare şi fără
mandat. Şi mai uşor mi-a fost să transmit în direct pentru multe posturi de radio din România de nu-mi aduc aminte câte ori
pe zi, uneori de-a dreptul din Piaţa Marii Adunări Naţionale,
în plus faţă de articolele pentru “România liberă”. Era chiar
elementar să oferi informaţie oricui o cere, când la graniţă erau
blocaţi o grămadă de jurnalişti occidentali, inclusiv foştii colegi
de BBC World Service, iar jurnaliştii români erau expulzaţi pe
capete.
Greu a fost în schimb să-mi ordonez priorităţile, gândurile,
orele, să vâslesc prin muntele de informaţii amestecate care
se prăvăleau peste mine în fiecare moment. Cu mici excepţii,
posturile TV puteau fi folosite numai pentru poziţiile oficiale,
site-urile independente de ştiri erau de mare folos, dar foamea
de răspunsuri era imensă mai ales după ce începuseră să ridice
tineri de pe stradă, din facultăţi şi cămine.
Unde să alergi mai întâi? Îmi simţeam capul ca un ghem încurcat, alcătuit din mii de fire care toate duc undeva şi nu ştii pe
care trebuie să-l urmezi primul. Dacă aş fi avut măcar o oră de
pauză… o oră cu mintea limpede a unei zile banale.
Pentru că greu în atmosfera din Chişinăul acelor zile a fost şi să
nu mă las copleşită de frică. Să nu mă las copleşită de frică, dar
în acelaşi timp, să nu confund bravada şi câştigul de marketing
pe care eventuala mea expulzare l-ar fi presupus, cu un act de
curaj autentic. Nu ştiu ruseşte, nu ştiam oraşul, eram pentru
prima dată la Chişinău. Era nevoie să bat oraşul ca să găsesc
oameni dispuşi să vorbească despre ce li se întâmpla lor şi
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familiilor lor. Am fost la spitalul de urgenţă unde erau oameni
loviţi, păziţi de poliţişti pe coridoare. Cardul cu înregistrarea
a stat în cel mai ascuns buzunar până am fost în siguranţă:
“măcar să aibă de căutat dacă mă opresc din drum”. Gândul
care m-a obsedat în acele zile era că dacă tot e să plec forţat din
Moldova, măcar să nu se întâmple înainte de a-mi fi exersat
masiv inteligenţa ca să rămân.
Momentul cel mai cumplit a fost însă în dimineaţa plecării,
sâmbătă, 11 aprilie. Gazdele mele mă ajutaseră enorm, îmi
amânasem plecarea de două ori până atunci. Am încercat să
aflu ce se întâmplase peste noapte. Între alţii, l-am sunat pe
unul dintre liderii opozitiei. Alexandru Tănase mi-a spus că
zeci de tineri fuseseră bătuţi atât de cumplit într-o închisoare
din apropiere de Chişinău încât se răsculaseră deţinuţii de
drept comun. M-am cutremurat: studenţii erau bătuţi, iar eu
mă pregăteam să plec, ce fel de om eram eu? “Plecaţi?”, mă
întrebă Tănase, resemnat şi realist. “Nu ştiu încă”, nu îndrăznesc eu să mă hotărăsc. Dar am plecat. Am aterizat la Bucureşti la 6 fără 5 seara. La 6 şi 5 eram în direct la Radio România
explicând înregistrările de la Spitalul de Urgenţă pe care le
trimisesem acolo dimineaţă. (Transmisesem pe mail aproape
tot ce aveam de teamă să nu rămân fără laptop la controlul de
frontieră din Chişinău. Mai multă poliţie pe un aeroport n-am
văzut de altfel în viaţa mea.) Retrospectiv, cred că am procedat
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bine; sub presiunea de la Chişinău, n-aş fi putut face ceea ce
am făcut în zilele ce au urmat de la Bucureşti. Dar acest lucru
nu uşurează cu nimic greutatea deciziei de a mă întoarce.
Nu m-am bucurat când am ajuns acasă. Am băut apă şi am
vrut să rămân singură. Am băut apă cât pentru o săptămână şi
mi-am asumat din nou, ca şi dimineaţă, laşitatea de a mă fi lăsat ameninţată de regimul Voronin, de a mă fi lăsat şantajată cu
siguranţa şi liniştea prietenilor mei, laşitatea de a fi obosit după
numai 10 zile de regim post-sovietic. Am băut apă şi m-am
gândit că mult mai rău decât mine trebuie să se fi simţit oamenii în România anilor ’50, ’60, ’70, ’80. Actele lor de curaj erau
nu numai pedepsite, dar şi înăbuşite în tăcere. Aşa că laşitatea
şi suferinţa de după ea au măcinat atâtea şi atâtea suflete.
Experienţa fricii şi curajului este cadoul pe care l-am primit în
aprilie de la Chişinău. Pentru că dacă, în situaţii critice, conştiinţa se poate agăţa de circumstanţe atenuante, laşitatea n-are
nicio scuză într-o ţară liberă, cum pretinde că e România. Asta
mi-a intrat bine în cap.
Elena Vijulie,
Absolvent Istorie, Master Ştiinţe Politice,
vreme de 8 ani jurnalist, apoi editor BBC Romanian Department.
La Chişinău, între 2 şi 11 aprilie 2009.

Robert Reeder

Presa în situaţii de conflict

Jurnalişti reflectând
alegerile parlamentare
Chişinău, 2009.
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În timp ce la Chişinău era devastat Parlamentul,
la Tiraspol plutea aroma caişilor în floare

E

venimentele ce au avut loc la 7 aprilie la Chişinău,
după anunţarea rezultatelor alegerilor parlamentare, erau percepute, din afară, ca o revoluţie. În acea
zi, prietenii şi colegii mă sunau, îmi scriau mesaje şi mă
întrebau: „Ce se întâmplă la voi?”. Era complicat să le
răspund obiectiv locuitorilor Transnistriei la această
întrebare, deoarece presa din stânga Nistrului nici nu a
pomenit despre cele întâmplate. În Transnistria până în
prezent nu sunt transmise posturile TV din Moldova, iar
toate evenimentele sunt văzute de locuitorii regiunii cu
ochii presei ruse. Însă tineretul evadează tot mai mult în
Internet, când are nevoie de informaţie, inclusiv de ştiri.

Ţesliuk, analistul politic al agenţiei „Nika-pres”, comentează
cele întâmplate în felul următor: „...Astăzi, Moldova este
într-o situaţie disperată: se caută de ambele părţi instigatorii
şi animatorii, iar după felul în care şi-au început acţiunile
puterea şi opoziţia, nu ne aşteaptă nimic bun. Fiecare dintre
părţi îşi caută adevărul în nenorocirea din aprilie. Ei sunt gata
să jure pe toţi sfinţii, pentru a demonstra un singur lucru:
frământările lor reprezintă lupta pentru soarta Patriei. Probabil că asa şi este. Însă, deocamdată, aceasta e o luptă internă.
Nimeni nu ştie exact cu ce se va solda aceasta. Societatea este
confuză, deşi înţelege că va trebui să dea dreptate uneia dintre
părţi”.

Ce spuneau publicaţiile electronice transnistrene despre
evenimentele de la Chişinău?

Agenţia de presă oficială „Olvia pres” (www.olvia.idknet.
com) a scos de pe site toată informaţia despre evenimentele
relatate şi comentate din aprilie, cu excepţia celor din 29 şi
30 aprilie. În timp ce Chişinăul era devastat, la Tiraspol se
desfăşurau bătălii nu mai puţin fierbinţi pe arena politică
internă a regiunii – puterea legislativă a propus spre examinare modificările la Constituţia Transnistriei, menite să
limiteze semnificativ împuternicirile funcţionarilor. De asemenea, deputaţii parlamentului au propus modificarea legii
supreme în ceea ce priveşte termenul nelimitat al mandatului
prezidenţial, reducând posibilitatea aflării unui preşedinte la
putere până la cel mult două mandate. Aceste propuneri nu
au putut trece neobservate, de aceea agenţia oficială de presă
din regiune aproape că nu a acordat atenţie evenimentelor din
Moldova – singura preocupare era să reuşească reflectarea
evenimentelor locale şi apărarea celui care comandă ştirile.

Unul dintre cele mai populare şi vizitate site-uri este site-ul
agenţiei ruse de presă „Novîi Reghion” (www.NR2.ru), adică
a reprezentanţei sale în Transnistria, care propune auditoriului ştiri locale.
La 7 aprilie, din 12 ştiri difuzate, 7 au fost dedicate evenimentelor din faţa Parlamentului Moldovei, inclusiv un
reportaj foto propriu de la faţa locului, precum şi comentariile reprezentanţilor oficiali ai Rusiei şi Uniunii Europene.
Relatările erau obiective, nepolitizate. Au fost scrise într-un
mod destul de profesionist. Probabil că datorită acestui fapt
publicaţia în cauză are un rating de încredere destul de înalt
în rândul populaţiei locale.
O altă sursă de informaţie, site-ul „Lenta PMR” (www.tiras.
ru), a dedicat evenimentelor de la Chişinău practic toată
rubrica politică. Toată informaţia afişată pe site era preluată
din surse moldoveneşti: agenţiile Noutăţi Moldova, Moldpres
şi ava.md. Comentariile semnate de ideologi şi consultanţi
politici locali au apărut abia după 5-7 zile.
Iată, de exemplu, cu câtă „corectitudine politică” este propusă
interpretarea evenimentelor de R.Konopliov (biroul analitic
„Consulting Mobile”): „Pe fundalul Moldovei, care este trasă
de locomotiva neoliberală în stomacul românesc, Transnistria
va obţine avantaje vizibile sub forma aspiraţiei mult aşteptate
– recunoaşterea internaţională şi unirea cu Rusia. Un fapt
important a fost şi ignorarea de către transnistreni a alegerilor
din Moldova. Divorţul dintre civilizaţii pe Nistru s-a adâncit
şi mai mult, iar altercaţiile stradale din Chişinău constituie
pentru transnistreni un argument în plus pentru orientarea
lor spre Rusia şi ţările postsovietice” (R. Konopliov). V.

O altă publicaţie electronică, cu o popularitate în creştere,
portalul „Biznes Pridnestrovia” (www.altiras.com), a propus
auditoriului atât ştiri, cât şi comentariile unor experţi transnistreni cu o prognoză a evoluţiei evenimentelor. Directorul
şcolii de investigaţii politice de la Tiraspol, A. Dirun, a spus
următoarele: „De data asta fiecare parte a pregătit câte un „as
în mânecă”. Înţelegând că niciunul dintre potenţialii aliaţi nu
va accede în Parlament, comuniştii au dat toate pe una şi „au
luat majoritatea”, însă nu şi-au pregătit simpatizanţii pentru
sărbătorirea „victoriei” în alegeri. De această circumstanţă s-a
folosit din plin opoziţia, care şi-a scos electoratul mobilizat în
piaţă, or, în plan electoral, Chişinăul i-a susţinut întotdeauna
pe liberali”.
Ce au scris ziarele în acele zile de aprilie?
Principalul organ de presă din regiune – ziarul „Pridnestrovie”, editat zilnic, la 8 aprilie, sub titlul „Tulburări la
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Chişinău” a comunicat următoarele: „În timpul pregătirii
ziarului pentru tipar, la Chişinău, în piaţa centrală a început
un miting neautorizat al adversarilor regimului guvernamental, care nu sunt de acord cu rezultatele alegerilor. Potrivit
unor informaţii, numărul manifestanţilor a depăşit douăzeci
de mii. Mitingul are loc sub lozinca: „Jos comuniştii!”.
Cerinţele: renumărarea voturilor sau alegeri anticipate”.
A doua zi, maşina propagandistică regională şi-a început
activitatea, pe paginile publicaţiilor au apărut articole, care
„dumereau” auditoriul transnistrean şi care spuneau cum
trebuie tratate evenimentele de pe piaţa centrală a capitalei
moldoveneşti. „Evenimentele de azi din Chişinău, indiferent cu ce se vor solda, cu restabilirea ordinii sau cu căderea
actualului regim, constituie ultimul cui în sicriul negocierilor
moldo-transnistrene despre construirea unui „stat comun”.
A venit momentul adevărului pentru toţi oamenii de bună
credinţă, cărora nu le este indiferentă soarta Transnistriei,
pentru politicienii din Kremlin. A venit ceasul să spunem
fraza motivată istoric: „Drum bun, Moldova, zdravstvui, Rossia!””, chema autorul V. Ostrovski.
La 14 aprilie, ziarul „Pridnestrovie” a preluat, fragmentar,
comentariul lui R. Konopliov, plasat pe site-ul Lenta PMR.
Iar pe cele 16 pagini ale ziarului a apărut scrisoarea „politologului obştesc” necunoscut în regiune, V. Skvorţov, având
rolul de comentariu la evenimentele din aprilie. Însă nimic
în afară de „cât de înţelept şi calculat îşi construia politica
sa internă şi externă republica transnistreană” şi „oricât s-au
străduit conducătorii moldoveni să îndulcească Occidentul şi
să umilească Estul, ei au obţinut doar umilire”, nu s-a auzit.
Ziarul editat în limba moldovenească cu grafie chirilică
„Адевэрул Нистрян”, care de asemenea este o publicaţie
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oficială, a fost mai reţinut. Niciun comentariu politic stringent, nicio declaraţie despre evenimentele de la Chişinău.
Poziţia lor este destul de clară şi se înscrie în limita bunuluisimţ: mai bine nimic, decât să publici informaţie neveridică.
Politica editorială a ziarelor locale, orăşeneşti şi raionale, a
fost diferită. Aproximativ jumătate a decis în general să se
abţină de la materialele despre devastările ce aveau loc pe
malul drept al Nistrului. Celelalte 50% au comunicat despre
aceasta doar ca despre un fapt împlinit, fără comentarii. Presa
neguvernamentală din Transnistria şi-a permis să reflecte mai
pe larg această temă, propunând cititorilor analiza evenimentelor, fotografii şi materiale video de la faţa locului şi comentarii ale politologilor.
Ziarul „Novaia Gazeta” de la Tighina, care apare săptămânal
în variantă printată şi electronică, a reacţionat fulgerător
la dezordinile de la Chişinău. Cu menţiunea „urgent”, la 7
aprilie a apărut varianta electronică a reportajului de la faţa
locului, cu foto şi video. Audienţei i s-a propus să urmăreacă
împreună cu reporterul evoluţia situaţiei, începând cu seara
zilei de 6 aprilie.
Câteva zile mai târziu, în varianta printată au apărut patru
materiale, dedicate evenimentelor din Moldova, unul dintre
care reprezenta o analiză şi posibilele consecinţe ale răscoalei
de la Chişinău. Destul de echilibrat şi obiectiv au fost reflectate tulburările în masă din capitala moldoveană de ziarul
„Profsoiuznîie vesti”. „Moldova după alegeri: revoluţia
colorată a eşuat” - acesta este titlul materialului, în care erau
propuse, destul de echilibrat, descrierea evenimentelor,
comentariile liderilor politici atât din Moldova, cât şi din
Transnistria, precum şi opiniile experţilor.

Elena Dementieva
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Jurnalism de investigaţie
de la Mark Twain la „Ziarul de Gardă”
“...realizarea unui articol de investigaţie nu stă la îndemâna oricui. Acest tip de presă cere curaj, intuiţie, perseverenţă şi, în fine, dar nu în ultimul rând, un acut spirit de
observaţie. Până la urmă, investigaţia este o chestiune de
cutezanţă, caracter şi temperament, calităţi care, precum
se ştie, se transmit pe cale preponderent congenitală. Pot
fi învăţate tehnicile de investigaţie, nu întotdeauna însă şi
bărbăţia, dinamismul, capacitatea de transfigurare şi disimulare, capacitatea de a schimba registrele, de a depăşi
diverse obstacole, de a analiza lucrurile în profunzime”.
Dacă aţi reuşit să depăşiţi frustrarea pe care o induce
acest alineat, înseamnă că jurnalismul de investigaţie este
pentru dumneavoastră. La fel ca şi manualul Jurnalism de
investigaţie scris de către un grup de profesori la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea de Stat din Moldova (Chişinău, 2008).
Manualul Jurnalism de Investigaţie este primul de acest fel
editat în Republica Moldova, unde genul numit „anchetă
reportericească” are mai puţin de un deceniu de la afirmarea
lui ca entitate distinctă şi originală. Lucrarea apare într-o
perioadă în care interesul pentru jurnalismul de investigaţie
este într-o creştere continuă atât în rândurile consumatorilor
de media, cât şi ale jurnaliştilor. Numai pe parcursul ultimilor
ani au fost organizate mai multe training-uri pentru reporteri,
a fost creată o asociaţie a jurnaliştilor de investigaţie (Centrul
pentru Jurnalism de Investigaţie), s-au publicat nenumărate
investigaţii, s-a iniţiat un curs de specializare la Facultatea de
Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării (FJŞC) de la Universitatea
de Stat din Moldova, în fine s-au lansat publicaţii specializate
pe scrierea anchetelor reportericeşti.
Pe fundalul acestui boom al jurnalismului de investigaţie,
multe au fost făcute după ureche, altele pe dibuite, iar celelalte
– pe o brumă de cunoştinţe acumulate după stagii în Vest.
Singurele surse de cunoaştere şi înţelegere a genului rămâneau câteva broşuri editate de către Centrul pentru Jurnalism
Independent din Chişinău, câteva manuale de jurnalism
editate peste Prut, precum şi paginile web despre jurnalismul
de investigaţie.
În contextul unui interes sporit faţă de ancheta reportericească, un manual autohton care să îmbine experienţele şi
cunoştinţele occidentale cu cele locale era mai mult decât
necesar atât studenţilor, cât şi cadrelor didactice implicate în
instruirea viitorilor jurnalişti. Tocmai bazându-se pe acestea,

lucrarea “îşi propune să construiască metodic un ansamblu
de concepţii menite să asigure înţelegerea mecanismelor
publicistice care guvernează o anchetă în presa scrisă sau în
cea electronică, precum şi să ofere o amplă perspectivă asupra
tehnicilor de documentare şi a standardelor de scriitură în
jurnalismul de investigaţie”, menţionează, în prefaţa manualului, coordonatorul grupului de autori Constantin Marin,
decanul FJŞC de la USM („Jurnalism de investigaţie”, pag. 8).
La prima vedere, manualul oferă o diversitate de abordări ale
genului inspirate din alte lucrări în domeniu, dar o lectură mai
atentă pune în evidenţă capacităţile autorilor de a structura şi
prezenta nişte cunoştinţe într-un mod bine formulat şi chibzuit
pentru un anumit public – studenţii. Pornind de la esenţa şi
particularităţile jurnalismului de investigaţie, lucrarea face o
delimitare clară între esenţa şi specificul celor trei tipuri de
jurnalism: de informare, de interpretare şi de investigaţie. Pe
fundalul mai multor discuţii despre lipsa unor caracteristici
specifice genului, autorii oferă mai multe elemente de bază ale
jurnalismului de investigaţie, cum ar fi originalitatea, secre-
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tizarea unor informaţii şi implicarea unor potenţiale nereguli
despre care nu există suficiente dovezi. Pentru a delimita mai
bine genul de alte speculaţii, în manual se insistă şi pe ceea ce
nu este jurnalism de investigaţie. “Nu este investigaţie jurnalistică simpla prezentare a unor informaţii compromiţătoare
sau dosare prefabricate... care îşi propun ori să şantajeze, ori să
exercite presiune mediatică”, se atrage atenţia cititorului în unul
dintre alineate (Petru Bogatu, pag. 16).
Deoarece acest gen mass-media s-a dezvoltat mai târziu decât
altele, având nevoie de consolidarea unei democraţii temeinice, jurnalismul de investigaţie are o istorie relativ recentă.
Cu toate acestea, subiectul a reuşit să obţină un spaţiu aparte
în istoria presei. Autorii trec în revistă cele mai răsunătoare
istorii ale jurnalismului de investigaţie din lume, cum ar fi
afacerea Watergate, scandalul Lewinski-Clinton, mafia drogurilor din Peru, asasinarea lui Olof Palme, precum şi cazuri
din jurnalismul de investigaţie moldovenesc: dosarul Şalun şi
afacerea Şkoda.
Cele câteva alineate despre evoluţia genului în spaţiul mediatic dintre Nistru şi Prut confirmă spusele autorilor precum că
genul nu avea cum să triumfe în Republica Moldova înaintea
democraţiei consolidate. Cu toate acestea, puţinele informaţii despre “apariţia unor articole în care ziariştii căutau
să scoată în evidenţă diverse carenţe din viaţa comunităţii”,
atestate încă de la începutul secolului trecut, pot fi considerate primele pagini despre istoria genului în presa moldovenească. Trimiterea la publicaţiile Basarabia, Luminătorul,
Viaţa Basarabiei şi mai târziu la Literatura şi Arta, Sfatul
Ţării, Flux, Timpul, Jurnal de Chişinău, Cuvântul şi Ziarul de
Gardă sunt doare câteva titluri care pot servi unor cercetători
(eventual, studenţi) drept pistă de lansare pentru studierea
istoriei şi specificului evoluţiei anchetei reportericeşti în presa
din Republica Moldova.
Jurnalismul de investigaţie poate fi învăţat mai degrabă de la
un Sherlok Holmes decât de la un literat, afirmă unul dintre
autorii incluşi în manual (Petru Bogatu, pag. 38). De la descoperirile vestitului detectiv şi până în prezent, tehnicile de investigaţie s-au dezvoltat cu repeziciune, astfel că astăzi e prea
puţin să ai dexteritatea de a înţelege ce se întâmplă dincolo
de un perete sau să obţii nişte documente importante. Acum
este necesar şi să poţi citi şi înţelege Internetul. Chiar dacă
jurnalismul de investigaţie asistat de calculator mai rămâne
în urmă de cel tradiţional, manualul oferă primele noţiuni
despre felul cum se fac anchetele reportericeşti în satul global
şi le sugerează viitorilor jurnalişti de investigaţie că numai
îmbinând jurnalismul tradiţional cu cel asistat de calculator
se pot obţine rezultate interesante şi utile societăţii.
Din păcate, astăzi în Republica Moldova se poate vorbi despre
jurnalismul de investigaţie mai mult în presa scrisă. Radioul
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şi televiziunea evită acest gen pe motiv că ar fi prea complex
şi nu ar satisface caracteristicile acestor media. Departe de
aceste susţineri, manualul Jurnalism de investigaţie vine să
precizeze cum pot fi realizate anchete reportericeşti şi pentru
presa electronică, oferind cititorilor sfaturi utile pentru ca
genul să reuşească şi acolo. Simplitatea şi perspectiva clară
în radio, naturaleţea şi structura limpede în televiziune sunt
doar câteva dintre recomandările pe care le oferă autorii celor
care vor să facă jurnalism de investigaţie la radio şi tv.
Spre deosebire de alte genuri mass-media, unde jurnalistul nu
este neapărat supus diverselor încercări, reporterul de investigaţie este mereu în contact cu diferite pericole care, de cele
mai multe ori, se acutizează odată cu necunoaşterea legislaţiei
şi a eticii profesionale. Nu cred că jurnalismul de investigaţie
poate fi înţeles fără o abordare conştientă a suportului legislativ
şi deontologic. Manualul realizat de profesorii de la Facultatea
de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea de
Stat din Moldova ia în serios aceste două principii de bază şi
explică importanţa lor pentru buna realizare a unei anchete reportericeşti. „Respectarea cadrului etico-legislativ este
importantă, pentru că tocmai acest moment poate asigura
corectitudinea comportamentului jurnalistului în procesul de
colectare a informaţiei şi de redactare a materialului jurnalistic;
obiectivitatea şi imparţialitatea expunerii evenimentului şi a
contextului; invulnerabilitatea jurnalistului în faţa eroilor din
presă; imunitatea jurnalistului şi protejarea acestuia de acuzaţii
neîntemeiate şi diverse presiuni (din păcate, nu şi latente);
calitatea şi credibilitatea materialului jurnalistic etc.” (Georgeta
Stepanov, pag. 55). Chiar dacă există o abordare critică a unor
acte normative şi articole din legislaţia naţională, precum că
acestea ar constitui impedimente serioase în jurnalismul de investigaţie, iar pe alocuri au un efect paralizant asupra activităţii
investigatorului, lucrarea aminteşte că ele au valoare legislativă
şi că urmează a fi respectate.
Cum legislaţia nu este tocmai prietenoasă cu jurnalistul de
investigaţie, iar reglementările nu sunt întotdeauna suficient
de clare oferind diverse interpretări, autorii cheamă jurnaliştii
care fac anchete să ţină cont de morală şi etica profesională.
Libertatea jurnalistului şi responsabilitatea lui sunt elementele-cheie descifrate în codurile deontologice internaţionale
şi naţionale la care face trimitere autorul paragrafului despre
etica investigaţiei jurnalistice. Acesta, pe lângă enumerarea
câtorva principii meritorii în relaţiile cu sursele şi auditoriul,
oferă şi un studiu de caz pe marginea unui dosar judecat de
CEDO.
De la introducerea în jurnalismul de investigaţie, manualul
trece la organizarea muncii şi acţiunile unui investigator.
Tema este tratată clar şi oferă mai multe explicaţii simple şi
convingătoare despre felul cât de importantă este planificarea
şi fiecare pas făcut într-o anchetă. “Indiferent dacă ne place
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ori ba, toată viaţa noastră acţionăm conform unor planuri,
gândite sau scrise. Şi când face un pas, omul îl face conform
unui plan. În asemenea caz, planul este să facă un pas. Face
pasul pe care, mai întâi, l-a gândit, l-a proiectat, altfel spus, l-a
planificat în gând. Putea şi să-l scrie, dar nu a văzut rostul. De
fapt, anume aşa ar trebui să stea lucrurile – gândul să anticipeze acţiunea” (Ion Bunduchi, pag. 82). La fel de temeinic
sunt descifrate toate acţiunile investigatorului în procesul
de lucru începând de la identificarea unei ipoteze şi până la
publicare sau retroacţiune.
Conceput să ajute curioşii în aflarea mai multor informaţii
despre jurnalismul de investigaţie, de multe ori manualul stăruie asupra unor noţiuni şi teorii, care nu prezintă întotdeauna idei uşor de descifrat şi deviază de la subiectul anchetei.
Teoretizarea unor capitole (Organizarea şi etapele investigaţiei jurnalistice, Metode ale jurnalismului de investigaţie) ţine,
de multe ori, de resursele pe care le-au avut la dispoziţie autorii. Astfel, dincolo de elementele practice ale unui manual,
metodele jurnalismului de investigaţie sunt prezentate într-un
mod mai sofisticat şi care intră în contradicţie cu celelalte capitole ale lucrării care sunt scrise într-un limbaj mult mai accesibil publicului. Concentrarea mai multor noţiuni teoretice
şi interpretative pe pagină reduce din lejeritatea lecturii şi din
persuasiunea autorilor în general. Ceea ce salvează pe alocuri
cititorul împotmolit în descifrarea unor explicaţii despre felul
cum funcţionează metodele empirice sau teoretice în investigaţia jurnalistică sunt exemplele oferite. Acestea uşurează
înţelegerea definiţiilor savante şi ajută potenţialul investigator
să le aplice corect.
Elementele practice şi utile unui începător, dar şi unui iniţiat,
sunt utilizate şi în capitolul „Resursele informaţionale ale
jurnalismului de investigaţie”. Clasificările bine îngrijite şi urmate de exemple, explicaţiile detaliate pe marginea diversităţii
surselor de informare, principiile de selectare, clasificare şi
structurare a informaţiei transformă manualul într-o adevărată enciclopedie a surselor de informare pentru un jurnalism
de calitate. Stilul enciclopedist este păstrat şi la abordarea
subiectului despre dosarele în care este arhivată informaţia
pentru anchetă. Unii jurnalişti, care se limitează doar la un
search pe Google, pot găsi sfaturile despre folosirea atributelor de cancelarie în stocarea unor informaţii ambalate prea
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pretenţios. Dar, odată cu avansarea societăţii informaţionale
şi într-o avalanşă de informaţii on-line, numai “organizarea
birocratică” în acumularea şi păstrarea materialului factologic
poate salva mulţi jurnalişti de la căderea în rutină şi lipsă de
inspiraţie.
Dincolo de entuziasmul pe care îl trezeşte acest manual celor
care află pentru prima dată despre jurnalismul de investigaţie, autorii au ţinut să precizeze că acesta prezintă şi anumite
pericole sau bariere din partea unor persoane sau instituţii.
Primul impediment în abordarea anchetei reportericeşti vine
chiar din partea jurnalistului. Acesta trebuie să fie conştient
că va lucra într-un domeniu foarte complex care necesită
abilităţi şi cunoştinţe, dar şi atitudine. Necesitatea de a colecta
şi prelucra un volum mare de informaţii, lucrul cu sursele,
cunoaşterea tehnicilor de lucru, dar nu în ultimul rând şi a
auditoriului pentru care scrie sunt doar câteva încercări pe
care trebuie să le depăşească un jurnalist de investigaţie de
sine stătător, muncind zi de zi.
Pe lângă aceste bariere cognitive, există şi impedimente
administrative – rezistenţa din partea unor persoane sau instituţii, presiuni din partea unor concurenţi. Toate acestea nu
sunt doar nişte teste de rezistenţă pe care le prezintă autorii
manualului Jurnalism de investigaţie viitorilor investigatori,
ci mai degrabă nişte provocări pe care trebuie să le depăşească aceştia. „Atenţie!” ne preîntâmpină manualul: “Nu există
soluţii identice pentru toate cazurile şi toate circumstanţele
problematice şi ostracizate ce însoţesc desfăşurarea unei
investigaţii jurnalistice”.
Cu toate acestea, dacă aţi ajuns până la această pagină a
manualului, nu cred că mai puteţi afirma că nu aţi fi în stare
să faceţi faţă unor provocări ale jurnalismului de investigaţie.
Cei care au oferit un răspuns negativ pot să citească încă o
dată şapoul acestei recenzii.
Vitalie Dogaru,
coordonator academic, Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism
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Forumul Societăţii Civile al Parteneriatului Estic.
Recomandările grupului 1.
Democraţie, drepturile omului, bună guvernare şi stabilitate1

G

rupul pentru democraţie, drepturile omului, bună
guvernare şi stabilitate din cadrul Forumului Societăţii Civile a decis, la reuniunea din 16 noiembrie 2009 de
la Bruxelles, că organizaţiile societăţii civile ar trebui să
fie tratate ca parteneri ai instituţiilor Uniunii Europene,
statelor membre UE şi Parteneriatului Estic (PE) în planificarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor Parteneriatului.

Organizaţiile societăţii civile ar trebui, de asemenea, să participe la evaluarea angajamentelor UE şi statelor membre ale PE,
în particular angajamentele ce ţin de aşa-numitele conflicte
îngheţate şi de implementarea politicilor şi instrumentelor.
Statele membre ale PE ar trebui să se străduiască să se conformeze criteriilor de la Copenhaga şi angajamentelor şi recomandărilor Consiliului Europei (CoE). Organizaţiile societăţii
civile ar trebui să participe la monitorizarea progresului
înregistrat de PE în realizarea acestor obiective.
PE oferă oportunităţi ţărilor partenere de a se integra în instituţiile europene prin instituirea unor structuri democratice
stabile şi prin asigurarea unei participări mai active a societăţii
civile în astfel de domenii ca drepturile omului, standardele
electorale, libertatea presei, combaterea corupţiei, instruirea şi
activitatea în reţea a autorităţilor locale.
Problemele de gen ar trebui să fie de o importanţă majoră în
toate procesele PE.
Forumul condamnă cu fermitate deţinerea prizonierilor politici
în unele state membre ale PE şi solicită eliberarea lor imediată.
Democraţie şi valorile democratice
1. UE ar trebui să încurajeze autorităţile din ţările membre
ale PE să aplice sau să fortifice:
a) principiile democratice la nivel naţional şi local:
- reforma instituţiilor politice din statele membre, în vederea
deschiderii sistemelor politice faţă de iniţiativele civice şi
participarea societăţii civile în procesele politice;
- promovarea proceselor democratice multipartite;
- fortificarea autoguvernării în cadrul unor sisteme locale
independente şi viabile, cu accentul pe finanţarea adecvată a
autorităţilor locale;
- monitorizarea stării democraţiei în statele membre, organizaţiilor societăţii civile urmând să le revină un rol important
în acest proces.
1. Extras din recomandările publicate pe: http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/civil_society/index_en.htm

b) standarde înalte de guvernare, supremaţia legii, controlul eficient asupra procurorilor şi poliţiei, eliminarea torturii şi tratamentelor inumane,
c) independenţa judecătorilor,
d) mecanisme eficiente de combatere a corupţiei.
2. Statele membre ale Parteneriatului Estic ar trebui:
a) să reformeze sistemul educaţional, în particular în domeniul legal, drepturile omului şi administrarea publică,
b) să ajusteze cadrul legal existent la legislaţia şi standardele
UE,
c) să adopte legi care să prevină limbajul urii în viaţa publică,
inclusiv în mass-media, referitor la subiecte ce ţin de religie,
minorităţi naţionale, xenofobie şi rasism, orientare sexuală şi
identitate gender, alte grupuri.
3. Parteneriatul Estic ar trebui:
• să implementeze proiecte bazate pe toleranţă şi pluralism în
ceea ce priveşte istoria şi cultura naţională şi religie, LGBT şi
alte grupuri marginalizate,
• să ofere asistenţă metodologică pentru rezolvarea conflictelor de durată între ţările/naţiunile vecine,
• să elaboreze mecanisme eficiente de integrare în discursul
european a “memoriilor istorice” ale societăţilor din cadrul PE,
• să susţină societatea civilă şi persoanele supuse represiunilor
sau hărţuite pentru activităţile lor publice. Toate instituţiile
UE şi statele membre ar trebui să desfăşoare o politică ghidată
de valori şi principii democratice, şi nu de interese politice sau
economice pe termen scurt,
• să îmbunătăţească procedura de aplicare a Analizei Impactului
Regulatoriu în practicile de rutină ale elaborării legilor în statele
membre ale PE.
• să dezvolte capacitatea organizaţiilor societăţii civile/ONGurilor locale de a oferi sugestii în domeniul bunei guvernări,
• să extindă şi să simplifice procedurile de aplicare a organizaţiilor societăţii civile pentru fondurile UE.
Drepturile omului
1. UE ar trebui să demonstreze rolul central al standardelor
internaţionale privind drepturile omului în politicile sale externe şi acordurile cu statele terţe, oferind drepturilor omului
un spaţiu aparte.
2. UE ar trebui să susţină şi să fortifice independenţa şi eficacitatea mecanismelor naţionale de asigurare a drepturilor
omului (cum ar fi, de exemplu, oficiul Ombudsmanului sau
altele).
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3. Ţările membre ale PE ar trebui să fortifice implementarea
normelor şi mecanismelor internaţionale la nivel naţional. UE
ar trebui să susţină implementarea recomandărilor UE cu privire la apărarea drepturilor omului, precum şi recomandărilor
şi deciziilor relevante ale ONU, Consiliului Europei, Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi Curtea
Europeană pentru Drepturile Omului.
4. PE ar trebui să pună accentul principal pe drepturile omului
în toate programele sale, inclusiv cele privind migranţii,
dezvoltarea economică, cooperarea transfrontalieră şi alte
subiecte relevante.
5. UE ar trebui să ofere cele mai bune practici referitoare la
legislaţia nedescriminare şi infracţiuni bazate pe ură şi armonizarea legislaţiei naţionale cu standardele UE.
6. În programele sale, UE ar trebui să acorde atenţie problemelor ce ţin de drepturile sociale şi accesul la serviciile publice
şi sociale; de respectul pentru sindicate şi drepturile muncitorilor prevăzute în convenţiile Organizaţiei Mondiale a Muncii
şi legislaţia europeană, cum ar fi Carta Socială Europeană; de
protejarea dreptului la proprietate privată.
7. Evaluarea drepturilor omului în statele membre ale UE ar
trebui să fie un criteriu de bază pentru evaluarea generală a
progresului democratic în aceste state. UE ar trebui să asiste organizaţiile pentru drepturile omului din statele PE în
elaborarea şi implementarea modelelor eficiente şi metodelor
inovative de monitorizare permanentă a drepturilor omului.
Pentru informarea UE, CoE, OSCE şi statelor membre despre
resultatele monitorizării, ar trebui să fie instituite canale de
comunicare şi platforme instituţionale eficiente.
8. Drepturile ar trebui să fie principale în cadrul programelor
PE, inclusiv acelea care vizează migranţii, dezvoltarea economică, cooperarea transfrontalieră şi altele.
9. PE ar trebui să solicite includerea organizaţiilor societăţii
civile în procesul de elaborare şi implementare a politicilor
guvernamentale menite să protejeze grupurile vulnerabile, în
special minorităţile etnice şi persoanele intern deplasate.
10. PE ar trebui să promoveze dialogul intercultural în rândul
statelor membre, dar şi al statelor membre UE, încurajând
toleranţa şi diversitatea.
11. O atenţie specială ar trebui să fie acordată drepturilor
minorităţilor, în special dreptului de participare egală în procesul de luare a deciziilor în statele membre ale PE, şi crearea
garanţiilor legale şi instituţionale pentru acest proces.
12. PE ar trebui să susţină, prin proiecte de cooperare, educaţia în sfera culturii politice a pluralismului şi democraţiei
bazate pe valorile toleranţei, religiei, cooperării multiculturale
şi multietnice într-o ţară aparte şi în relaţiile transfrontaliere.
Alegeri şi campanii electorale
1. UE ar trebui să majoreze asistenţa către statele PE pentru a
asigura alegeri libere, corecte şi transparente.
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2. Este responsabilitatea guvernelor şi parlamentelor din statele membre să asigure un mediu adecvat pentru alegeri care ar
garanta accesul egal al candidaţilor şi partidelor la mass-media
publice pentru a-şi exercita drepturile cetăţeneşti.
3. Guvernele PE ar trebui să permită monitorizarea independentă a alegerilor, inclusiv de către societatea civilă locală.
Mass-MEDIA
Rolul Parteneriatului Estic este:
1. de a sprijini independenţa, pluralismul şi diversitatea massmedia,
2. de a asigura drepturile şi garanta securitatea jurnaliştilor
astfel încât aceştia să poată exercita profesionist responsabilităţile profesionale,
3. de a susţine implementarea standardelor şi recomandărilor
CoE pentru mass-media, în special în ce priveşte independenţa reglementatoare, radiodifuzorii publici şi transparenţa
proprietăţii.
4. de a asigura că tranziţia la televiziunea digitială nu va limita
accesul publicului la informaţie şi va asigura diversitatea proprietăţii şi conţinutului mass-media.
5. de a crea un important proiect UE menit să fortifice massmedia profesioniste şi comunitare, inclusiv noile tehnologii
mass-media (Internet),
6. de a se opune eforturilor de impunere a restricţiilor accesării Internetului sau cenzurării Internetului.
Societatea civilă
1. UE ar trebui să instituţionalizeze rolul organizaţiilor societăţii civile ca parteneri deplini ai UE şi PE în planificarea,
implementarea şi evaluarea funcţiilor în procesul PE.
2. Statele membre ale PE ar trebui să elaboreze un cadru legal
pentru societatea civilă care să corespundă standardelor UE.
Evaluarea libertăţii de asociere în statele PE ar trebui efectuată
anual.
3. Forumul încurajează proiectele transnaţionale cu accentul
pe provocările esenţiale cu care se confruntă regiunea (conflicte regionale, politică energetică, democraţie, supremaţia
legii, drepturile omului, libertatea mass-media, migraţia etc.)
în cadrul legal al celor patru platforme tematice.
4. Forumul recomandă instituirea unui program de granturi
mici care ar opera într-un mod rapid şi flexibil pentru a asista
organizaţiile societăţii civile în statele PE ce au nevoie de
sprijin financiar pentru a participa la conferinţe şi reuniuni şi
a pregăti materiale şi publicaţii.
5. Să creeze o platformă on-line pentru comunicare, schimb
de sugestii şi analize între centrele analitice, experţi şi jurnalişti din statele membre ale PE, ale UE, SUA, Rusia şi Turcia şi
alţi parteneri. Se recomandă de a utiliza limba rusă pentru a
coopera cu parteneri vorbitori de rusă.
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