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Ziarul ca produs de primă necesitate
Informator, nu agitator
Eu, ca reprezentant al unei publicaţii independente – săptămânalul regional „SP”, care se tipăreşte la Bălţi, sunt convins că
INSTITUŢII DE INFORMARE ÎN MASĂ, în sensul deplin al
cuvântului, se pot considera doar cele independente. Ziarele
de partid, cele susţinute financiar din buget – local sau de stat,
sunt prin excelenţă mijloace de agitaţie şi propagandă.
Cu toate acestea, eu nu militez împotriva existenţei presei de
partid. Astfel de instituţii mass-media sunt în toată lumea şi au
dreptul la existenţă şi în R. Moldova, dacă indică în caseta tehnică a publicaţiei partidul pe care îl reprezintă. Mai rău e când
ziarul, pretinzând că este independent, propagă în paginile sale
ideile unor formaţiuni politice. Din păcate, astfel de publicaţii
avem multe – „Moldova Suverană”, „Nezavisimaia Moldova”,
„Komsomolskaia pravda v Moldove”, „Kişinevskie novosti”,
„Gazeta MD” (Bălţi) şi multe altele care slujesc PCRM; „Novoie
Vremea” (PDM); „Flux” (PPCD); „Argumentî i Factî” (înainte
PSDM, acum, se pare, PCRM) ş.a.
Dar cele mai revoltătoare în acest sens consider că sunt cazurile
când publicaţiile finanţate din buget, adică din banii publici
adunaţi din impozite plătite inclusiv de ziarele independente,
fac propagandă şi agitaţie. Acestea fac deseori un PR indirect
partidelor prin articole laudative la adresa administraţiei publice locale, care reprezintă o anume putere politică, ori întreaga
conducere a statului.
Atitudinea reprezentanţilor puterii sau ai partidelor faţă de
jurnalişti ca faţă de propriile slugi sau aceeaşi atitudine a jurnaliştilor de la mass-media de stat faţă de profesia lor este una din
principalele cauze ale subdezvoltării pieţei media din ţară.
Mulţi jurnalişti, mai ales cei mai în vârstă, cunosc expresia lui
Lenin, potrivit căreia „ziarul nu are numai rolul de propagandist şi agitator colectiv, ci şi de organizator colectiv”, care, se
pare, s-a implantat adânc atât în conştiinţa colegilor noştri, cât
şi în cea a politicienilor şi funcţionarilor. O astfel de atitudine
faţă de presă, în primul rând, a puterii exprimă nu atât neînţelegerea rolului pe care ar trebui să-l aibă presa într-o societate
democratică, cât refuzul de a-i acorda acest rol; ea stă, din
punctul meu de vedere, la temelia tuturor problemelor presei
moldoveneşti.
Statul independent nu are nevoie de presă independentă
Sunt convins că actuala conducere a statului nu are, pur şi simplu, nevoie de presă independentă, puternică şi autonomă din
punct de vedere financiar. Mai mult, cred că nicio conducere
a statului din toată perioada democratică a Moldovei nu a fost
interesată de existenţa unei asemenea prese. Nici prima, nici a
doua ramură a puterii nu vor să-şi împartă autoritatea în societate şi împiedică în toate felurile presa să-şi realizeze funcţiile în
calitate de „a patra putere în stat” şi „câine de pază al societăţii”.

Acestea nu sunt cointeresate ca presa să scrie adevărul, în primul rând, despre greşelile şi inacţiunea lor, munca neeficientă,
acţiunile ilegale şi faptele de corupţie. Această atitudine faţă
de mass-media demonstrează faptul că politicienii şi funcţionarii nu sunt interesaţi, până la urmă, nici de construirea în R.
Moldova a unei societăţi democratice, nici de trecerea efectivă
la economia de piaţă, nici de lupta adevărată contra corupţiei şi
sărăciei. Sunt convins că majoritatea legilor privind mass-media – Legea presei, cea privind accesul la informaţie, cea privind
lupta cu corupţia şi altele care, în general, sunt bune, au fost
şi sunt adoptate sub presiunea organismelor europene, nu din
propria iniţiativă a politicienilor moldoveni, şi de aceea aceste
legi funcţionează prost.
Legile nu funcţionează, jurnaliştii „oneşti” se folosesc de
acest lucru
Voi aduce un singur exemplu de articol din lege care nu
funcţionează: Legea presei obligă publicaţiile să indice tirajele,
dar nu se ştie de ce nu este prevăzută nicio sancţiune pentru neîndeplinirea acestei cerinţe. Şi multe ziare, în primul rând, cele
finanţate de stat, pur şi simplu nu indică tirajul (de exemplu,
ziarul Consiliului municipal Bălţi, „Golos Bălţi”). Pentru ce
l-ar indica, din moment ce nu există niciun fel de pedeapsă? În
lege mai scrie că publicarea ziarelor fără indicarea datelor de
referinţă este interzisă, dar eu nu cunosc vreun ziar care să fi
fost sancţionat pentru faptul că nu a indicat tirajul, preţurile sau
fondatorul. Multe dintre ziarele noastre indică în căsuţele lor
tehnice tiraje mărite, uneori umflate cu câteva sute de exemplare, iar alteori chiar de două-trei ori mai mari. Cunosc un
caz când ziarul are un tiraj real de 300 de exemplare, dar indică
3000 şi nu se teme de nimic, fiindcă, în primul rând, se află sub
protectoratul actualei puteri, iar în al doilea rând – în lege nu
este scris că trebuie să indici tirajul REAL şi nici nu sunt prevăzute sancţiuni pentru indicarea unui tiraj incorect. Prin urmare,
conchidem că reprezentanţii profesiei care trebuie să prezinte
oamenilor adevărul mint ei înşişi cititorii şi furnizorii lor de publicitate. În Moldova se discută de mai mult timp despre crearea
unui Birou de Audit al Tirajelor. Anul trecut, lucrurile s-au mişcat din loc şi în anul curent acest birou va fi, cel mai probabil,
creat. Dar de ce, pentru început, să nu fie introduse modificări
în lege în care să fie formulată clar cerinţa de a indica tirajele
reale care să coincidă cu cele din facturi? În afară de aceasta,
ar fi bine să se introducă în lege şi o listă cu sancţiuni pentru
încălcarea, inclusiv repetată, a acestui articol din lege.
Să luptăm împreună pentru independenţa presei!
Un exemplu de atavism în presă este, în opinia mea, al doilea
punct din articolul 12 care permite autorităţilor publice să
fondeze şi să finanţeze din propriul buget publicaţii periodice.
Cred că autorităţile pot edita numai buletine oficiale în care să
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publice legile adoptate, hotărârile, deciziile primarilor, preşedinţilor de raioane sau ale consiliilor de diferite niveluri, dar
în niciun caz ziare cu produse jurnalistice. Pentru că, oricât de
oneşti şi principiali ar fi jurnaliştii care lucrează la asemenea
publicaţii, aceste ziare se pot numi doar mijloace de dezinformare în masă. Căci în cazul lor autorităţile influenţează, direct
sau indirect, politica editorială a acestora, dar şi autocenzura îşi
face treaba, astfel încât jurnaliştii nu se vor decide niciodată să
scrie adevărul despre fondatorii publicaţiei care le plătesc salariile şi, prin urmare, „comandă muzica”. O asemenea situaţie mi
se pare umilitoare pentru reprezentanţii profesiei de jurnalist.
Nu vreau să ofensez pe nimeni şi în niciun caz nu cred că numai în presa independentă lucrează jurnalişti curajoşi şi profesionişti, iar în publicaţiile de stat – numai meseriaşi netalentaţi
şi oportunişti. Cred că statul ne-a pus pe toţi în situaţia în care
jurnaliştii, şi cei de la publicaţiile independente, şi cei de la cele
„dependente”, nu-şi pot onora pe deplin obligaţiile profesionale.
Mai mult, presei independente şi celei guvernamentale îi este
greu să supravieţuiască în condiţiile create şi această situaţie
nu trebuie să convină nici uneia, nici alteia. În loc să luptăm
unii cu alţii, noi trebuie să devenim aliaţi în lupta pentru
deetatizarea presei. Nu am nicio îndoială că acest lucru va duce
nu numai la dezvoltarea democraţiei în R. Moldova, dar şi la
îmbunătăţirea climatului pe piaţa media, iar în ultimă instanţă,
la întărirea independenţei financiare a publicaţiilor. În caz contrar, şi unele, şi altele vor rămâne mereu sărace şi dependente.
Cum să devii bogat şi independent
1. Din cauza existenţei în Moldova a unei prese subvenţionate de stat, piaţa de publicitate are un caracter impropriu
Furnizorii de publicitate, de regulă, nu plasează de bună voie
publicitate în ziarele de stat, cunoscând faptul că acestea au
tiraje neînsemnate şi un public cititor cu exigenţe destul de
mediocre, constituit mai mult din pensionari şi angajaţi bugetari. Dar fondatorii, adică reprezentanţii puterii, încep să facă
uz de resursele administrative şi „îmbie” destul de insistent
furnizorii de publicitate, care depind de primii sau sunt sub
controlul acestora, să dea publicitate doar în presa controlată de
autorităţi. Tot aici nimeresc şi anunţurile primăriilor şi subdiviziunilor acestora, ministerelor şi departamentelor despre
licitaţii, locuri vacante de muncă, darea în arendă a încăperilor
etc. Drept rezultat, nici furnizorii de publicitate, nici organele
de stat nu se aleg cu efectul scontat. Aceşti bani oricum nu îi
ajung mass-media de stat pentru existenţă, doar n-o să obligi
toţi furnizorii de publicitate, iar numai cu anunţurile structurilor de stat nu supravieţuieşti. Astfel, mass-media independente
primesc mai puţini bani, rămânând fără reclamă de la instituţiile de stat şi de la furnizorii de publicitate aflaţi sub controlul autorităţilor. Rămân în pagubă, până la urmă, şi clienţii
publicitari care, conformându-se dispoziţiilor de sus, şi-au făcut
reclamă neefectiv şi fără rezultat într-un ziar raional nepopular
şi cu un tiraj mic. Şi structurile de stat au de suferit, fiindcă nu
obţin efectul scontat publicându-şi anunţurile, dar e adevărat

că în majoritatea cazurilor acestea nici nu sunt interesate de un
rezultat efectiv.
Pentru întreţinerea mass-media de stat banii sunt alocaţi, până
la urmă, din buget, asta în condiţiile în care bani nu ajung
pentru cheltuielile necesare domeniilor educaţiei şi culturii.
Furnizorii de publicitate sunt nevoiţi, la rândul lor, să cheltuiască bani pentru alţi agenţi publicitari, adică să majoreze preţul
de cost al producţiei lor. Unei publicaţii independente nu-i
rămâne altceva de făcut decât să majoreze costul de vânzare
al ziarului sau al spaţiului publicitar. Din cauza concurenţei
neloiale, se creează un cerc vicios şi toţi au de pierdut! Drept
consecinţă, toate mass-media rămân sărace, divizate după
principiul loialităţii faţă de putere, iar autorităţile, la rândul lor,
ne separă şi conduc.
2. Concurenţa neloială afectează calitatea produsului nostru
Jurnaliştii din mass-media guvernamentale, ştiind că datorită
alocaţiilor de la buget îşi ridică oricum salariile, chiar dacă în
rate şi cu întârziere, nu tind să îmbunătăţească calitatea informaţiei publicate. Mai ales că acest lucru nu va fi apreciat pe
bună dreptate (deoarece la aceste publicaţii angajaţii sunt plătiţi
în funcţie de numărul de rânduri scrise, nu pentru importanţa
informaţiei), pe de alta parte, nu orice subiect poţi aborda în
paginile acestor publicaţii.
Ca rezultat, aceste ziare sunt neinteresante, scoase de sub tipar
mai degrabă pentru fondatorii lor decât pentru cititori. Mai
mult, din cauza calităţii proaste, acestea nu-şi îndeplinesc nici
măcar obiectivul impus – cel de a face propagandă, deoarece
efectul lor este minim.
Publicaţiile independente, având în regiunile unde se tipăresc
asemenea concurenţi slabi, tot nu se sforţează, or, de ce să fugi
înainte dacă nimeni nu te ajunge? Există o cunoscută zicătoare
rusească: „Dumnezeu a făcut ştiuca, să-i ştie caraşii de frică”.
Dar, cum în cazul nostru presa independentă nu este o „ştiucă”
faţă de presa de stat, acestea pot dormita împreună – „şi aşa
sunt hrănite prost”, iar ziarul raional nu poate fi considerat un
„peşte răpitor” de râu, căci cel care a domesticit-o i-a dezbătut
demult toţi dinţii.
Cred că aceasta este încă o dovadă în favoarea faptului că toată
presa trebuie să devină independentă, pentru că numai o concurenţă reală ar fi benefică pentru toate publicaţiile – şi pentru
cele independente, care există de mai demult, şi pentru cele care
au devenit independente după privatizare.
3. Reprezentanţii publicaţiilor de stat ar trebui să fie în primul rând interesaţi de deetatizarea acestora
În ultimii 15 ani, de când există ziarul „SP”, am avut multe discuţii în contradictoriu cu reprezentanţii ziarelor guvernamentale despre faptul că existenţa acestora este anormală pentru
o societate cu adevărat democratică. Am scris de nenumărate
ori în paginile ziarului meu şi am pledat împotriva existenţei
presei de stat la diferite mese rotunde şi seminare. După ce am
devenit consilier municipal la Bălţi, am pledat, de asemenea,
împotriva finanţării mass-media municipale din buget şi am
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fost susţinut de opoziţie. Am fost numit în fel şi chip, şi „cel
mai otrăvitor şarpe” din serpentariul jurnalistic, şi „trădător al
intereselor profesionale”, spuneau că lupt într-un mod necinstit
cu concurenţii etc.
Dar când am explicat într-un mediu confidenţial că nu pledez
pentru închiderea acestor ziare, dar pentru privatizarea acestora
de către colectivele redacţionale, aşa cum s-a întâmplat în
decurs de o zi în anii ’90 în Polonia, am început să fiu ascultat.
Am întrebat atunci: „Oare voi nu vreţi să scrieţi ce credeţi voi,
despre ceea ce doare? Să abordaţi teme şi să reflectaţi probleme
despre care voi ştiţi poate mai bine decât tinerii şi mai puţin
experimentaţii noştri jurnalişti? Oare nu vreţi să gestionaţi
singuri banii câştigaţi, să elaboraţi planul statelor de personal,
mărimea salariilor şi politica editorială a publicaţiei? Oare sunteţi împotriva faptului ca după privatizare să revină colectivului
tot ce aparţine redacţiei – tehnica şi încăperile?”. Mi-au răspuns
că vor, bineînţeles, dar cine ştie dacă acest lucru e posibil. Bineînţeles că nu se ştie dacă e posibil, atâta timp cât pentru acest
lucru militează doar reprezentanţii presei independente, iar voi,
care în opinia mea ar trebui să fiţi cei mai interesaţi, veţi tăcea.
Trebuie să luptăm împreună pentru aceasta! „Înţelegeţi – le-am
spus lor – că, militând pentru privatizarea fostelor mass-media guvernamentale, eu pledez într-un final pentru ca la noi
să apară concurenţi mai puternici, dar am eu nevoie de asta?”.
Am! Deoarece eu mă pronunţ pentru o concurenţă loială care
va ajuta la ridicarea calităţii presei noastre.
4. Dacă toată presa din R. Moldova, cu excepţia ziarelor de
partid, ar fi independentă, ar fi un pas înainte pentru formarea unei societăţi mai oneste şi mai puţin corupte
În acest caz, nu vor mai fi create artificial două uniuni ale
jurnaliştilor care se războiesc între ele, nu vor mai fi două
sărbători profesionale şi aşa mai departe. Vom avea interese
comune, scopuri şi cerinţe pe care le vom putea înainta împreună guvernării. Pentru că, până la urmă, noi nu avem nimic de
împărţit, iar angajaţii ziarelor guvernamentale nu au nimic de
pierdut în afară de „lanţurile” cu care sunt legaţi de locurile de
muncă prost plătite.
Cerinţele noastre faţă de guvernare
Avem ce să-i solicităm guvernării. Împreună trebuie să obligăm
autorităţile să se întoarcă cu faţa la noi şi să ne respecte, nu să
aibă o atitudine faţă de reprezentanţii profesiei noastre ca faţă
de nişte subordonaţi. Împreună trebuie să convingem puterea
de necesitatea adoptării legii privind deetatizarea presei finanţate din bugetul de stat, pentru a crea pentru toată mass-media
condiţii egale. Împreună trebuie să le explicăm autorităţilor
că produsele informaţionale au un rol social crucial în sensibilizarea opiniei publice şi pot fi considerate produse de primă
necesitate. Acest lucru înseamnă că, la această etapă prelungită
de stagnare în care se află, presa din R. Moldova are nevoie de
ajutorul autorităţilor, şi anume prin stabilirea unor înlesniri suplimentare privind impozitarea, achitarea serviciilor sau pentru
cumpărarea unor consumabile şi a tehnicii necesare.

În cazul în care autorităţile se vor comporta faţă de ziare ca faţă
de un produs necesar pentru populaţia ţării, ele vor putea, spre
exemplu, să limiteze venitul întreprinderilor care difuzează
presa. Căci există astfel de restricţii din partea autorităţilor faţă
de produsele vitale – pâinea şi laptele. De ce să nu fie legiferate
restricţii prin care difuzorii de presă să ia câte 15-20 la sută din
costul unui ziar, şi nu 30-36% cum procedează acum? Cu toţii
ştim că două dintre cele mai importante întreprinderi de difuzare a presei, care sunt monopoliste pe piaţă, îşi câştigă venitul
de bază de pe urma altor produse scumpe cum ar fi ţigările,
cartelele telefonice, birotica ş.a.
În afară de aceasta, statul ar putea finanţa mass-media prin
organizarea diferitelor concursuri de acordare a unor granturi
din buget şi prin plasarea în ziare a reclamei sau a documentelor adoptate. Cel mai corect ar fi ca organele de stat să anunţe
la fiecare început de an licitaţii pentru serviciile ziarelor sau să
plaseze informaţia proprie într-o publicaţie sau alta, în funcţie
de categoria cititorilor pe care îi are. În cazul în care informaţia
trebuie să fie răspândită la cât mai mulţi cititori, mai corect ar fi
să plasezi anunţul în câteva ziare diferite.
Nu ar fi rău dacă noii noştri parlamentari ar studia experienţa
ţărilor din Vestul Europei în ceea ce priveşte acordarea ajutorului pentru dezvoltarea presei independente. Ar prinde bine
şi experienţa ţărilor cu o democraţie dezvoltată, cum ar fi Finlanda, unde, în fiecare an, pentru ajutorarea ziarelor, se acordă
surse din bugetul de stat, în condiţii egale.
În sfera noastră de activitate sunt multe probleme: este vorba
şi de sărăcia generală care nu ne permite să plătim angajaţilor
salarii decente, să facem un produs mai calitativ din punct de
vedere al imaginii grafice. Insuficienţa resurselor nu ne permite
să cheltuim bani pentru promovarea producţiei proprii, pentru
tehnica şi programele necesare.
Din păcate, avem probleme mari cu tipografiile. Două dintre
acestea, care prestează servicii cât de cât moderne şi corespund
cerinţelor, se află în Chişinău. În alte regiuni ale ţării tipografiile sunt vechi, intercalarea ziarului se face manual şi nu există
posibilităţi să tipăreşti ziarul la color. Din cauză că economia
este foarte slabă nu există publicitate, iar drept rezultat preţurile
pentru plasarea publicităţii în ziar sunt foarte scăzute, acestea
nici nu pot fi comparate cu cele practicate în ţările vecine,
Ucraina şi România.
O stare nesatisfăcătoare se atestă şi în ceea ce priveşte pregătirea
angajaţilor ziarelor, şi nu mă refer doar la ziarişti, ci şi la managerii din acest domeniu.
Probleme, aşa cum am spus, sunt multe şi nu le poţi soluţiona
pe toate odată, dar am ţinut să menţionez care sunt principalele
motive ale situaţiei actuale în care ne aflăm şi cum ar putea fi
remediată aceasta din punctul meu de vedere.
Slava Perunov,
fondatorul săptămânalului regional „SP” din Bălţi
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Eu şi presa din Republica Moldova

L

a 26 iunie 2009, Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism
lansează pe piaţă a treia promoţie de tineri jurnalişti.
Mulţi dintre aceştia au deja un loc de muncă, iar ceilalţi nu
vor avea probleme cu angajarea dacă vor dori cu adevărat să
lucreze în mass-media.
Primele două promoţii s-au remarcat deja în spaţiul mediatic
moldovenesc prin felul în care scriu şi gândesc. Mai mulţi directori media au apreciat calitatea cunoştinţelor oferite de Şcoala
de Studii Avansate în Jurnalism. Acestea au fost evidenţiate şi de
organizaţii media locale sau internaţionale care au oferit foştilor
absolvenţi premii pentru măiestria de care au dat dovadă la
abordarea unor subiecte delicate.
Puţini însă cunosc problemele cu care se confruntă tinerii jurnalişti la realizarea materialelor şi mediul în care le e sortit să-şi
facă meseria. Redacţia Revistei analitice Mass-media în Moldova
a efectuat o anchetă în rândurile unor foşti absolvenţi ai Şcolii
de Studii Avansate în Jurnalism pe care i-a rugat să răspundă
la câteva întrebări despre condiţiile de lucru şi schimbările în
mass-media la care asistă după angajare.
Cristian JARDAN,
reporter Pro TV,
absolvent ŞSAJ,
promoţia 2008
1. Cum arată mass-media
moldovenească de la angajarea ta în acest domeniu?
Mai bine, evident... Glumesc,
desigur. În orice caz, cred că
s-a schimbat destul de mult.
E vorba şi de un context mai
deosebit în care am avut ocazia să mă lansez în jurnalism, din
iunie 2008. Am în vedere perioada preelectorală şi campania din
5 aprilie 2009. Din păcate, s-au format două tabere: mass-media
proguvernamentale şi celelalte, zise de opoziţie. Cu părere de
rău, şi de o parte şi de cealaltă devierile şi abaterile de la principiile jurnalismului sunt prezente. E păcat că s-a ajuns la asta,
dar sper că vom atinge nivelul la care jurnaliştii vor lupta pentru
imparţialitate şi echidistanţă, nu şi pentru servilism şi slugărnicie... O să mai aşteptăm...
2. Cum s-a schimbat viziunea ta despre mass-media pe durata
activităţii tale ca jurnalist?
Nu foarte mult. Dacă s-a şi schimbat ceva, apoi e vorba despre
modul în care îţi faci meseria, nu şi viziunile mele despre jurnalism. Rămân fidel principiilor echidistanţei, imparţialităţii şi
obiectivităţii acestei profesii. Îmi dau seama că nu de fiecare dată
se reuşeşte acest lucru, dar spre asta ar trebui să tindă fiecare
om care a intrat în această breaslă şi nimic altceva. Trebuie să-ţi
placă această meserie, altfel nu faci nimic.

3. Ce modificări trebuie făcute în mass-media moldovenească
pentru ca aceasta să se apropie de standardele internaţionale?
Avem nevoie de un cadru legal corespunzător. Pentru că lucrez
în televiziune, cred că CCA-ul trebuie să respecte şi să aplice
prevederile legii. Avem nevoie de sancţiuni, cei care greşesc să
plătească, indiferent de nume, acţionari, proprietari sau arie de
acoperire. Avem nevoie de un birou de audit al tirajelor, o altă
instituţie credibilă care să măsoare audienţele TV sau Radio, dar
şi traficul pe Internet. Existenţa unor măsurători obiective ale
mass-media trebuie să determine şi publicitatea, unica sursă de
venit care poate să asigure existenţa unor mass-media cu adevărat independente şi imparţiale.
Nu în ultimul rând avem nevoie de o televiziune publică cu
adevărat publică. Ceea ce se întâmplă acolo nu este corect faţă
de concurenţă şi faţă de mass-media în general.
4. Cine sau ce ar putea face acest lucru?
Ar putea face o societate normală, sănătoasă şi educată. Ca şi în
alte domenii, jurnalismul depinde de starea de lucruri dintr-o
ţară. Avem nevoie de profesionişti în media. Nu spun că nu
sunt, doar că prea puţini, probabil. Ca să revin la întrebare, nu
cred că există un om sau o instituţie care ar putea face asta. E
nevoie de o breaslă solidară, profesionistă şi bine intenţionată.
Foarte important, independentă financiar şi apolitică. Rămân
optimist şi cred în aşa ceva.
Angela ZAHAROVA,
redactor TV ELITA,
absolvent ŞSAJ,
promoţia 2008
1. Cum arată mass-media
moldovenească de la angajarea ta în acest domeniu?
Am realizat primele reportaje
TV la începutul anilor ‘90.
Din acel moment până în
prezent, situaţia mass-media
a evoluat atât din punct de vedere al calităţii produsului mediatic, cât şi sub aspectul legislaţiei.
Primul meu examen în mass-media a durat mai mult de un an,
atât cât a durat şi primul proces de judecată. Eu şi colegii din redacţie, neavând un avocat, am fost nevoiţi să ne apărăm de unii
singuri reportajele în instanţă. Situaţia era şi mai complicată,
reclamantul fiind un angajat din poliţie. Ne-a reuşit să demonstrăm veridicitatea informaţiilor, dar şi azi posturile TV locale
nu-şi pot permite un jurist.
Pe atunci nu exista o autoritate naţională a audiovizualului.
Majoritatea posturilor TV locale erau de fapt nişte staţii TV prin
cablu, iar producţia difuzată erau filmele artistice de proastă
calitate. Puţine postutri TV locale produceau reportaje sau emi-
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siuni proprii. Postul ELITA TV, pentru care lucram, a realizat
prima emisiune pe 7 mai 1993, iar peste patru ani după ce a apărut Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) – a obţinut
prima licenţă de emisie. În 1998, administraţia ELITA TV a fost
pusă în situaţia de a-şi redobândi Licenţa de emisie în instanţă.
Şi acum mă întreb câţi radiodifuzori independenţi din RM au
fost nevoiţi de atunci să străbată această cale, să lupte pentru
drepturile lor legale, să înfrunte birocraţia, în loc să conceapă
noi şi noi programe audiovizuale???
2. Cum s-a schimbat viziunea ta despre mass-media pe durata
activitatii tale ca jurnalist?
Dacă la început vedeam redacţia ca un loc de unde pleacă informaţia spre public, azi o percep ca un spaţiu unde vine informaţia. Asta pentru că în activitatea mea de jurnalist a devenit mult
mai important de unde a venit informaţia şi dacă este veridică.
În timp ce calitatea studiilor la facultăţile de jurnalism lasă
de dorit, creşte numărul tinerilor jurnalişti instruiţi în cadrul
sectorului neguvernamental care, uneori, cunosc meseria mai
bine decât cei care vin de la facultate. Consider drept un eveniment important pentru redacţiile din RM lansarea Şcolii de
Studii Avansate în Jurnalism din Chişinău, care mi-a schimbat
mult viziunea despre mass-media. Cred că va veni timpul când
şi redactorii ziarelor şi posturilor de radio sau TV vor căuta să
investească în această şcoală.
Cât priveşte legislaţia mass-media – calitatea acesteia a evoluat
haotic în funcţie de cine venea la putere, Codul Audiovizualului
oferind politicului şanse mari de a influenţa audiovizualul.
Un singur lucru rămâne neschimbat în viziunea mea despre
mass-media moldovenească: jurnalistul a fost şi este un cerşetor
de informaţie „publică”. Paradoxal, dar cu cât mai mulţi ani
Republica Moldova „tinde” spre integrare europeană – cu atât
mai mult se agravează situaţia jurnalistului în această ţară, iar
audiovizualul public îşi întăreşte poziţia de instrument de manipulare a opiniei publice.
3. Ce modificări trebuie făcute în mass-media moldovenească
pentru ca aceasta să se apropie de standardele internaţionale?
Deşi, potrivit unor experţi, avem o legislaţie mass-media adecvată, unele modificări în Codul Audiovizualului şi statutul CCA
ar schimba situaţia spre bine, dar cu condiţia implementării
reale a legislaţiei – nu doar pe hârtie. Altfel nu am avea atâta
partizanat politic în audiovizual, iar rapoartele de monitorizare
a presei scrise şi electronice nu ar rămâne de fiecare dată “un
strigăt în pustiu”.
În opinia mea, cred că ar fi normal ca într-o ţară care îşi doreşte
dezvoltarea audiovizualului să existe şi unele stimulări, cel puţin
fiscale: de exemplu, 3 sau 5 ani de vacanţă fiscală. Cum să se
dezvolte posturile locale dacă ele plătesc impozite (uneori din
donaţii şi granturi) ca şi marii rechini din business?
De mult aşteptam crearea unui Birou de Audit al Tirajelor în
Republica Moldova care ar permite o concurenţă mai sănătoasă
în presă, ceea ce înseamnă şi sporirea nivelului de profesionalism în redacţii.
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Altă „pastilă” pentru libertatea mass-media ar fi înăsprirea
termenelor şi sancţiunilor pentru limitarea accesului la informaţiile publice, ba chiar şi pentru nepublicarea acestor informaţii
pe paginile oficiale.
4. Cine sau ce ar putea face acest lucru?
Este necesară implicarea societăţii întregi: începând de la
informarea elementară a cetăţeanului şi până la mecanisme de
implementare a legilor “scrise atât de frumos”. Poate părea banal,
dar cred că diminuarea nivelului corupţiei ar putea „mişca carul
din loc”, iar situaţia presei ar progresa dacă nu ar exista protecţionism, partizanat politic şi alte elemente de corupere. De
aceea cred mai mult în eforturile societăţii civile decât în cele ale
statului.
Liliana BARBĂROŞIE,
reporter Radio Europa
Liberă, absolvent ŞSAJ,
promoţia 2007
1. Cum arată mass-media
moldovenească de la angajarea ta în acest domeniu?
Situaţia mass-media s-a
înrăutăţit mult din momentul în care am intrat în
acest domeniu. Şi nu este
doar o impresie. Să vă dau câteva exemple – dacă acum câţiva
ani existau câteva agenţii de presă bune, cu ştiri elaborate şi
echidistante, între timp, acestea au fost preluate de persoane
apropiate puterii şi transformate în instrumente de propagandă.
În audiovizual, doar posturile naţionale de radio şi TV şi poate
încă unul-două posturi comerciale făceau deschis partizanat în
favoarea puterii. Acum, există o reţea întreagă de posturi TV şi
radio, studiouri şi nu mai ştiu eu ce – toate înregimentate activ
în procesul de spălare de creieri şi promovare a politicii unui
partid, iar acesta este partidul aflat la putere. Vorbesc despre
N4, OMEGA, Antena C, Eu TV ş.a.m.d. Eu, de exemplu, văd un
mare pericol în asta. Pentru că ceea ce făcea înainte Moldova1
era foarte primitiv şi, prin urmare, nu prea de temut. Instituţiile
nou-apărute o fac după tactici bine puse la punct, se mimează
un jurnalism autentic, din diferite surse etc.
Situaţia deplorabilă în care se află mass-media poate fi lesne
testată la conferinţele de presă – nu găseşti decât o persoanădouă care vin din interes jurnalistic şi formulează întrebări ce
vădesc acest lucru. Şi acestea sunt angajate în special la posturi
străine. Cei mai mulţi, însă, au întrebările puse pe foaie de şefii
din redacţii, se vede de la o poştă că sunt rău intenţionaţi, iar în
loc de întrebări emit „judecăţi de valoare” şi atacă. Cel mai mult
îmi pare rău că a apărut o generaţie întreagă de începători care
percep acest lucru ca pe ceva firesc. Duduiţe abia „ieşite din ou”,
fără principii morale sau profesionale.
Pe de altă parte, mulţi jurnalişti, care reuşiseră anterior să-şi facă
un nume şi să capete încrederea cititorilor, au plecat din meserie. Cei mai mulţi în proiecte străine, pentru salarii corespunză-
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toare şi un regim normal de lucru. Nu-i vorbă, au venit alţii în
loc, dar prestaţia lor nu mai e aceeaşi.
2. Cum s-a schimbat viziunea ta despre mass-media pe durata
activităţii tale ca jurnalist?
Un lucru pentru mine este foarte clar – jurnalismul este o
meserie grea. Mai ales dacă faci investigaţie – gen pe care eu îl
consider cel mai important. Pentru că adevărată valoare au doar
informaţiile care nu sunt la suprafaţă, care sunt dosite de ochii
oamenilor şi care trebuie deconspirate. Dar tocmai acest domeniu este slab dezvoltat la noi.
La fel, jurnaliştii nu sunt interesaţi să pătrundă în profunzime,
să analizeze, să selecteze, să disemineze informaţia. Se merge
pe agenda partidelor şi organizaţiilor. Se face mai mult un fel de
jurnalism pur informativ – ce mi s-a spus, aceea vă spun. Îmi
displace acest fel de a înţelege meseria de jurnalist.
O adevărată satisfacţie am atunci când reuşesc să descopăr un
subiect cu adevărat important şi să-l abordez cum se cuvine.
3. Ce modificari trebuie facute în mass-media moldovenească
pentru ca aceasta să se apropie de standardele internaţionale?
Cine sau ce ar putea face acest lucru?
Sincer, nu ştiu cum ar putea fi schimbată situaţia în condiţiile actuale. Pentru că puterea nu va renunţa în niciun caz la
instituţiile media de buzunar pe care le întreţine, iar altele,
independente, pur şi simplu nu au nicio şansă să se menţină pe
linia de plutire. Ştim cu toţii ce se întâmplă cu publicitatea, la ce
instituţii merge ea şi cum este direcţionată într-acolo. Aşadar,
oricum ai da, pluralismul n-are de unde apărea în actualele
condiţii. Totuşi, mă gândesc că, dacă ar fi să existe o şansă de
apropiere de standardele internaţionale, ea poate veni doar din
interiorul breslei. Cum văd eu situaţia – organizaţiile preocupate
de problemele media să atragă cât mai multe proiecte de profesionalizare, să organizeze vizite de lucru, schimb de experienţă, de
ce nu, să fie susţinuţi manageri tineri pentru a pune pe picioare
afaceri media.
Şi Internetul. Pe moment, este cred că cea mai de perspectivă
tendinţă. Acum există câteva media bune pe Internet. Sper să
apară cât mai multe, astfel ca cel puţin pe Internet să existe
pluralism.
Victor GOTIŞAN, free
lancer,
absolvent ŞSAJ,
promoţia 2007
1. Cum arată mass-media
moldovenească de la angajarea ta în acest domeniu?
Nu pot spune că mediile
moldoveneşti au devenit în
ultimii ani mai libere, mai
democratice sau au un grad
mai mare de acces la surse, informaţii, documente. Mai degrabă
sunt din ce în ce mai „gâtuite”, şi în mare parte această asfixiere
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vine din partea autorităţilor. Auzim tot mai des despre cazuri cu
jurnalişti loviţi, încarceraţi sau agresaţi, acţiuni care într-o ţară
democratică nu s-ar întâmpla. Marshall McLuhan spunea că
„cine ajunge să controleze informaţia (adică mass-media) controlează tot ce mişcă într-o societate”, iar autorităţile înţeleg acest
lucru şi fie încearcă să o controleze, fie încearcă să o intimideze.
Divizarea de către guvernare a mass-media în două tabere, “ai
noştri” şi „ceilalţi”, nu face altceva decât să distrugă principiul de
aur al jurnalismului, cel de reflectare cât mai obiectivă a actului
de guvernare.
2. Cum s-a schimbat viziunea ta despre mass-media pe durata
activităţii tale ca jurnalist?
Nu pot spune că toţi cei care absolvesc o facultate de jurnalism
sunt jurnalişti. Jurnalist devii în timp. Ceea ce am învăţat în
aceşti trei ani este faptul că jurnalismul adevărat este cel la firul
ierbii sau de teren, dar nu cel de birou. Jurnalismul de birou
ar avea alt calificativ şi anume literatură de blog sau scriere de
memorii.
Dacă am încerca să suprapunem vestita piramidă a lui Maslow
în domeniul jurnalismului, aceasta ar arată astfel: impact, creştere profesională, siguranţă şi asigurare materială/financiară.
Aceste patru niveluri ar fi calea pe care trebuie să se clădească
jurnalismul într-o ţară care se pretinde democratică. În Republica Moldova aceste niveluri nu prea le sunt asigurate celor care
se ocupă de jurnalism. Poate doar al doilea, dacă există răbdare,
entuziasm, tupeu şi multă muncă din partea jurnalistului. Însă
entuziasmul moare pe parcurs, mai ales atunci când jurnalistul
nu vede niciun rezultat al muncii sale.
Dar să trecem în revistă cele patru niveluri. Oare avem un
impact al articolelor sau investigaţiilor noastre? Nu prea îmi
amintesc ca organele de competenţă să fi luat atitudine în urma
publicării unor informaţii ce vizau demnitari care au săvârşit
acte de corupţie, dar nu numai. Or, acest fapt cel mai tare doare,
atunci când nu vezi rostul sau impactul articolelor pe care le
scrii.
Avem noi, jurnaliştii, o siguranţă în exercitarea profesiei pe care
ne-am ales-o? Nu prea o văd, iar cazul Alinei Anghel, al lui Ghenadie Brega sau al reporterilor de la PRO TV confirmă aceasta.
Asigurarea financiară? Tot mai mulţi jurnalişti tind să îi dea
dreptate lui Gabriel Garcia Marques care spunea că “există şi
multe alte profesii, în afară de jurnalism, cu care poţi să mori de
foame”.
3. Ce modificări trebuie făcute în mass-media moldovenească
pentru ca aceasta să se apropie de standardele internaţionale?
4. Cine sau ce ar putea face acest lucru?
Calitatea mass-media dintr-o anumită societate este direct
proporţională cu calitatea guvernării în această societate. Altfel
spus, fiecare ţară/societate îşi merită mass-media pe care o are.
Consider că autorităţile şi jurnaliştii ar trebui să întreprindă mai
multe acţiuni pentru o îmbunătăţire a situaţiei.
În primul rând, cred că autorităţile trebuie să conştientizeze
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faptul că mass-media nu este un atribut cu care poţi să-ţi lustruieşti imaginea, ci este organul care trebuie să prezinte informaţia
ascultătorilor sau cititorilor, imparţial, echidistant şi obiectiv. În
caz contrar, riscăm să nu mai ieşim din dihotomia “ai noştri” şi
„ai voştri”, acţiune care polarizează de fapt jurnalismul în două
tabere.
Accesul la informaţie trebuie să funcţioneze cu adevărat, iar
autorităţile trebuie să asigure acest drept. Totodată, acestea ar
trebui să înceteze persecuţiile şi intimidarea la adresa jurnaliştilor care îşi fac cinstit datoria.
Şi într-un final, dar nu în ultimul rând, trebuie să se producă o
schimbare de mentalitate în tabăra jurnaliştilor, iar practicarea
unui jurnalism de haită, aşa cum îl numea unul din profesorii
ŞSAJ, ar fi o cerinţă obligatorie pentru întreaga breaslă. Jurnalismul în Republica Moldova seamănă foarte mult cu un jurnalism
de caste sau de partide, ceea ce nu corespunde normelor deontologice ale acestei profesii. La noi s-a creat impresia că dacă o
instituţie mediatică a descoperit un subiect interesant, această
instituţie îşi patentează acest subiect, iar celelalte ziare, posturi
de radio sau TV nu trebuie să abordeze acest subiect, altminteri
riscă să se certe cu „proprietarul” acestui subiect. Este un fel de
tabuizare sau de egoism al jurnaliştilor, care de fapt micşorează
impactul anumitor subiecte, care merită să fie mediatizate de
mai multe mijloace de informare.
Astfel, sarcina de a schimba spre bine acest domeniu revine
atât jurnaliştilor cât şi autorităţilor, pentru că ambele sunt
responsabile de actul guvernării. Autorităţile sunt implicate
direct, în timp ce jurnaliştii, prin mediatizarea şi reflectarea
cât mai obiectivă a acestui act. Un factor în acest proces ar fi şi
implicarea organismelor internaţionale, deşi de cele mai multe
ori recomandările organismelor internaţionale privind situaţia
mass-media din Republica Moldova rămân fără un răspuns din
partea autorităţilor moldoveneşti.
Valentina Ceban, redactor Radio Gagauzia,
absolvent ŞSAJ,
promoţia 2008
1. Cum arată mass-media
moldovenească de la angajarea ta în acest domeniu?
În domeniul mass-media
lucrez de circa trei ani. Până
atunci nu m-am interesat de
jurnalistică, deoarece am absolvit facultatea de pedagogie. Dar urmăream în mod sistematic
ştirile pe canalele ruseşti, iar ştirile moldoveneşti - pe canalele
Moldova1 şi NIT. Fiindcă nu aveam experienţă în domeniul
jurnalisticii, aveam încredere deplină în tot ce se vorbea şi se
arăta la ştiri, adică credeam că acesta este adevărul curat şi o altă
variantă de prezentare a ştirii respective nu poate să fie. După
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aceea, când am început să lucrez la radio ca reporter începător,
aveam drept model aceste două posturi, Moldova 1 şi NIT.
Materialele mele încercam să le prezint în felul în care le prezentau jurnaliştii de la aceste posturi. Nu căutam opinii diferite
pe una şi aceeaşi problemă, nu ştiam ce ar înseamna estimările
experţilor independenţi şi de ce e nevoie de aceasta.
2. Cum s-a schimbat viziunea ta despre mass-media pe durata
activităţii tale ca jurnalist?
Dar viziunea mea asupra jurnalisticii şi asupra mass-media în
general s-a schimbat când mi s-a oferit posibilitatea să studiez
la Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism. Acolo am înţeles că,
în afară de partidul de guvernământ, sunt şi partide de opoziţie,
care văd cu totul altfel soluţionarea unor probleme. Că, în afară
de succese ale partidului de guvernământ, există şi un şir de
neajunsuri despre care nu se vorbeşte la Moldova 1 şi NIT.
3. Ce modificări trebuie făcute în mass-media moldovenească
pentru ca aceasta să se apropie de standardele internaţionale?
Din punctul meu de vedere, toate instituţiile mediatice trebuie
să fie în condiţii egale, atât financiare, cât şi în posibilităţile
lor de a accede la informaţie. Deoarece, dacă astăzi jurnalistul
câştigă mai puţin de o mie cinci sute de lei pe lună, oricât de
entuziast ar fi el, nu va fi motivat să scrie un material bine pregătit. Dar şi în condiţiile în care finanţarea ar fi distribuită egal,
aceasta nu trebuie să urmărească interese egoiste şi personale.
Este important ca, din cauza banilor, să nu te compromiţi, să nu
te vinzi.
Trebuie ca redacţia şi jurnaliştii înşişi să fie pregătiţi pentru anumite schimbări în jurnalistică, să modifice metodele de obţinere
a informaţiei veridice. Trebuie probabil schimbată piramida
prezentării informaţiei. De exemplu, reflectând o problemă, să
începi de la poziţia şi situaţia cetăţenilor simpli, apoi a funcţionarilor sus-puşi. Dar să o faci cu maximă obiectivitate.
4. Cine sau ce ar putea face acest lucru?
Părerea mea e că aceasta ar putea-o face în primul rând conducerea statului. În special, să consolideze o asemenea bază
legislativă care nu ar permite politicienilor şi funcţionarilor să
conducă mass-media. Să creeze condiţii în care jurnaliştilor lear fi convenabil să lucreze conştiincios şi onest.
În afară de aceasta, cred că schimbările trebuie să vină şi de
la conducerea radiocompaniilor, agenţiilor de ştiri sau a altor
tipuri de mass-media. Indiferent de faptul cine finanţează instituţia mass-media respectivă, administraţia trebuie să ceară de la
jurnalist lucru calitativ, dar, în acelaşi timp, în cazul publicării
unui material critic, trebuie să-i asigure jurnalistului securitate
deplină. Şi mai bine ar fi dacă ar apărea mai multe instituţii mediatice independente care să aibă drept scop principal afacerea,
nu să fie un instrument pentru sus-puşi. Mass-media independente se bucură de mai multă autoritate la orice consumator: fie
cititor, fie ascultător sau telespectator.
Consemnare: Vitalie Dogaru
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Criza taie din salariile jurnaliştilor
şi îi lasă pe drumuri

D

eparte de a fi un cuvânt la modă sau un fenomen
abstract care până nu demult era ignorat de către
oficialii moldoveni, criza pătrunde tot mai adânc şi capătă
contururi tot mai accentuate în diferite sfere ale societăţii.
Afectează în mod direct presa, mai ales cea independentă,
care-şi câştigă existenţa din difuzarea publicităţii şi din
vânzări. A fi sau a nu fi, a scrie sau a o lua de la capăt în alt
domeniu – e laitmotivul stărilor de spirit în redacţiile în
care elanurile jurnalistice şi libertatea de exprimare sunt în
pericol de a fi înăbuşite.

Criza mondială, care are un impact devastator asupra bugetelor
de publicitate, loveşte inevitabil şi presa, în special cea scrisă,
care s-a dovedit a fi categoria cea mai vulnerabilă. Potrivit lui
Petru Macovei, directorul executiv al Asociaţiei Presei Independente (API), se atestă o scădere cu 30 la sută a publicităţii în reţeaua de ziare locale, în cele naţionale procentul fiind mult mai
mare. Directorii de ziare susţin că şi până acum au dus-o greu,
dar în prezent problema fiinţării a devenit extrem de acută.
„Publicitatea a scăzut dramatic, distribuirea ziarelor nu se face
la timp, iar vânzările merg destul de rău. Ne-am pomenit într-o
situaţie atât de critică, încât nu se mai pune problema reducerii
salariilor sau a personalului, ci a existenţei ziarului”, îşi exprimă temerile Alina Radu, director la „Ziarul de Gardă”.
O parte din ziare a şi încetat să mai apară. Este vorba despre
ediţiile de limbă rusă: „Novoie Vremea”, „Business Elita”, „Office”, „Businessul Moldovei”. Chiar dacă directorii lor afirmă că
aceasta nu are legătură cu recesiunea şi ne promit că îşi vor
relua apariţiile mai târziu, jurnaliştii sunt de-a dreptul confuzi.
Angajaţilor de la „Novoie Vremea”, care nu mai apare din aprilie, li s-a cerut iniţial să-şi ia concediu din cont propriu, apoi li
s-a spus clar că soarta ziarului este incertă, aşa că urmează să
decidă dacă vor să mai lucreze sau să-şi dea demisia.
În cazul publicaţiilor rămase pe piaţă, un prim pas anticriză
făcut de mai toate ziarele a fost renunţarea la colaboratorii
netitulari, cărora nu li se mai pot achita onorariile. O altă
măsură venită să mai reducă din cheltuieli a fost micşorarea
salariilor. Angajaţilor de la postul de televiziune Pro TV li s-a
tăiat din salarii, în medie cu 20-30 %, informaţie neconfirmată
de către reprezentantul Pro TV, care a refuzat să facă comentarii. În presa tipărită stilizatorii, corectorii (ziarul „Capitala”) şi
machetatorii au fost primii care au primit mai puţini bani sau
chiar au fost concediaţi.

„Din considerente financiare am renunţat la ediţia de marţi
a ziarului şi am demis o treime dintre angajaţi. Am renunţat
la unele colaborări, la cei care făceau corectură, machetare,
stilizare. În prezent, ziarul a rămas cu zece angajaţi. Bugetul
acumulat din publicitate s-a micşorat cu 90%”, ne spune Sergiu
Praporşcic, director la „Flux”.
Şi directorul „Jurnalului de Chişinău”, Val Butnaru, va merge pe
calea cea mai neplăcută – reducerea personalului, dacă situaţia
economică şi politică nu se va schimba. „Aşa cum publicitatea a
scăzut dramatic, ne e greu să ne imaginăm cum putem activa în
continuare. La Jurnal on-line e şi mai grav. Din moment ce ultimul
agent economic nu-şi va mai plasa publicitatea, nu vom mai putea
continua. Fondurile s-au epuizat, de aceea vom fi nevoiţi să facem
reduceri masive la studioul TV”, a adăugat managerul ziarului.
Criza politică acutizează problemele financiare
Criza economică a lovit mass-media peste tot în lume. În
România ziarele mari au renunţat la o parte din angajaţi, în
special la cei regionali şi au redus salariile titularilor. Internetul
abundă în exemple de impact al crizei asupra mass-media în
ţări dezvoltate şi mult mai bogate decât R. Moldova. Iată spre
exemplu ziarul „Rocky Mountain News” ce a apărut vreme de
150 de ani în statul american Colorado a fost închis după ce
proprietarul a căutat fără succes, vreme de o lună, să-l vândă
(sursa www.jurnalismonlime.ro).
Or, în R.Moldova neajunsurilor financiare li se adaugă şi cele
politice. Situaţia incertă în care ne-am pomenit după alegerile
parlamentare din 5 aprilie şi-a pus amprenta asupra dezvoltării fireşti a societăţii în ansamblu, cei mai mulţi directori din
mass-media fiind convinşi că şi din cauza instabilităţii politice
lucrurile merg atât de prost.
Ziarul municipiului Chişinău „Capitala” resimte din plin
efectele politicii promovate de actuala guvernare, întrucât toate
piedicile puse primarului Dorin Chirtoacă s-au resimţit şi în
bugetul ziarului. „Avem datorii la tipografie, ne-au tăiat gazul
şi nu ştiu ce mai poate urma. Pe colaboratorii netitulari nu mai
avem cu ce-i plăti, avem doar trei reporteri care scriu la ziar.
Să le micşorăm salariile ar însemna să-i dăm afară, pentru că
şi-aşa acestea sunt foarte mici. Încercăm să găsim soluţii ca să
putem supravieţui şi să nu le facem pe plac comuniştilor, care
nu au la inimă varianta română a ziarului”, ne-a declarat Antonina Sârbu, redactor-şef al săptămânalului „Capitala”.
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Jurnalistul şi criza
Faptul că un număr atât de mare de ziare se află în pericolul
de a-şi reduce din volum, angajaţi sau de a-şi înceta activitatea
devine o reală ameninţare pentru libertatea de exprimare, şiaşa şubrezită, în R. Moldova.
Petru Macovei, directorul executiv al Asociaţiei Presei Independente, susţine că problemele pe care le înfruntă presa
independentă sunt mult mai grave ca ale celei de partid, în
special ale celei comuniste. „La nivel local, comuniştii vor găsi
posibilităţi financiare să-şi susţină presa”, a mai adăugat P.
Macovei.
Unul din puţinele ziare ce nu se simt ameninţate de instabilitatea politică şi economică este „Săptămîna”. Directorul Viorel
Mihail speră că ziarul său va trece cu brio şi va supravieţui fără
finanţare externă peste aceste vremuri grele, aşa cum a făcut-o
pe parcursul celor 17 ani de existenţă. Cât priveşte angajaţii,
el susţine că nu a dat afară pe nimeni. „Cine a avut de plecat a
făcut-o”, adaugă Viorel Mihail. Chiar dacă acum au rămas doar
vreo şase angajaţi, directorul susţine că el are nevoie de un
singur om, fără de care „Săptămîna” nu ar putea exista.
Organizaţiile internaţionale care au în vizor libertatea massmedia sunt şi ele îngrijorate de starea în care s-a pomenit
aceasta. Matti Sidoroff, purtătorul de cuvânt al Misiunii OSCE
în Moldova, ne-a spus că este la curent cu situaţia creată la
acest capitol, dar cel mai important este momentan să: „Aşteptăm să se clarifice lucrurile în politica moldovenească. Sperăm
ca pluralismul de idei şi libertatea de exprimare să nu fie afectate foarte grav de instabilitatea politică şi de criza economică”,
a conchis oficialul.
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parte, asta înseamnă că producătorii electronici pot plăti mai
puţini angajaţi decât publicaţiile pe hârtie, ceea ce va îngroşa rândurile jurnaliştilor şomeri, şi-aşa destui (EuTV, Radio
Maestro FM şi unele din ziarele menţionate şi-au redus deja
numărul de colaboratori). Astfel criza afectează nu doar întreprinderile şi organizaţiile. Factorul uman, indispensabil până
mai ieri, ajunge astăzi pe drumuri.
Locuri vacante pentru jurnalişti practic nu există, aşa cum
nu există o piaţă a muncii pentru această categorie. Bunăoară, la Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, meseria de
jurnalist lipseşte. Şi nu doar de pe lista locurilor vacante, ea
nu este trecută nici în Clasificatorul ocupaţiilor, după care se
ghidează atât Ministerul Economiei, cât şi Inspecţia Muncii.
Potrivit Galinei Gribincea, şefa secţiei municipale principale
pentru ocuparea forţei de muncă, se lucrează foarte dificil cu
această categorie de profesii care nu sunt trecute în clasificator. Jurnalistul nu poate fi înregistrat ca şomer, iar angajatorul
nu-şi poate posta oferta din aceleaşi motive. „Nu avem cerere,
nu există nici ofertă şi viceversa. Trebuie să-i înregistrăm la
alte categorii, iar alături să adăugăm cu pixul calificarea. Din
cauza neconcordanţelor apar probleme şi atunci când trebuie
să le propunem recalificarea, iar acum, cu această criză, ne vine
şi mai greu. Locurile vacante s-au diminuat, pe când numărul
solicitanţilor de locuri de muncă a crescut. Jurnaliştilor nu le
putem propune decât o recalificare”, ne spune Gribincea.

Mai multe media din R. Moldova şi-au declarat intenţia de a
trece integral la versiunea on-line ca o reacţie la problemele
economice cu care se confruntă, dat fiind costurile mici: se
reduc cheltuielile pentru hârtie şi tipar.

Responsabilii de la Inspecţia Muncii, organ abilitat să asigure
respectarea legislaţiei şi a Codului muncii, propun o soluţie
de compromis. „Angajatorul trebuie să treacă în carnetul de
muncă funcţia pe care o deţine angajatul conform diplomei de
absolvire. Adiţional, în contractul individual de muncă trebuie
incluse detalii referitoare la responsabilităţile şi obligaţiile
angajatului şi angajatorlui, iar problema remunerării joase
acum nu mai este atât de acută graţie noii legi a salarizării, ce
soluţionează într-o oarecare măsură problema înscrisurilor
oficiale din clasificator”, ne-a declarat Igor Ciloci, inspector
general adjunct al muncii.

Multe dintre organele de presă au şi făcut-o. Biroul BBC din
Chişinău de mai bine de jumătate de an nu mai emite în eter,
concentrându-şi eforturile pe ediţia on-line. „Timpul de dimineaţă”, de asemenea, pune accent sporit pe ediţia electronică
a ziarului. Şi „Flux” are în plan să-şi creeze ediţia tv on-line.
Veniturile pe care le pierd din publicitatea tipărită nu-i mai
motivează din moment ce ele practic au dispărut. Pe de altă

Jurnaliştii – oficiali sau neoficiali – resimt din greu efectele
actualei crize. Chiar dacă sunt nemulţumiţi de diminuarea
salariilor, nu au cui se plânge, soluţia fiind doar una – demisia. Petru Macovei, de la API, se arată convins că situaţia ar fi
fost diferită dacă ar exista un sindicat al jurnaliştilor. În lipsa
acestuia, reprezentanţilor celei de-a patra puteri în stat nu le
rămâne decât să îngâne: „Jelui-m-aş şi n-am cui...”.

O măsură anticriză – reprofilarea

Daniela Galai
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Biroul de Audit al Tirajelor (BAT)
Ce am făcut şi ce urmează să facem
Publicitatea este una din resursele din care ar putea exista o
publicaţie. O piaţă publicitară sănătoasă impune însă şi un
mecanism de reglementare a publicităţii. Or, într-o societate
cu adevărat democratică şi deschisă din punct de vedere al
transparenţei, publicitatea este unul din factorii determinanţi
pe piaţă. În presă aceasta poate fi cu atât mai importantă cu cât
poate deveni unul din mijloacele de finanţare a unei instituţii
mediatice. Lipsa unui mecanism de coordonare însă în ceea ce
priveşte publicitatea în mass-media pune mai multe probleme în acest sens. Care ar fi rezolvarea? Un Birou de Audit al
Tirajelor (BAT) ar aduce siguranţă, claritate şi transparenţă în
acest domeniu.
Startul de creare a BAT-ului a fost dat la 22 mai 2009, când un
Grup de iniţiativă (GI), constituit din reprezentanţi ai instituţiilor mediatice, câteva companii de publicitate şi clienţi
de publicitate au hotărât crearea unei astfel de organizaţii. În
prezent, GI cuprinde 37 de membri: reprezentanţi a 20 de instituţii media, 11 agenţii de publicitate şi 6 clienţi de publicitate. Totuşi, crearea unui astfel de birou ar aduce cu sine şi câteva
necunoscute, şi anume:
Ce este un BAT şi care sunt funcţiile acestuia?
Definirea a ceea ce este un BAT este primul lucru pe care
trebuie să îl facă părţile implicate în acest proiect, pentru că
înţelegerea şi clarificarea unui lucru, fenomen sau teorie este o
rezolvare pe jumătate a acestuia/acesteia.
Potrivit exemplelor altor ţări, un Birou de Audit al Tirajelor
trebuie să includă în componenţa sa trei subiecţi, şi anume:
editori de presă sau proprietari ai instituţiilor media, companii
de publicitate şi clienţi de publicitate. Activitatea de bază a
BAT-ului trebuie să fie auditarea presei scrise1 şi publicarea datelor şi detaliilor despre tiraj, vânzări, retururi şi alte informaţii
ce ţin de marketingul media. Ulterior, agenţii de publicitate
împreună cu companiile de publicitate urmează să analizeze
informaţia şi să înainteze oferte de publicitate pentru anumite
instituţii mediatice.
În aceste condiţii, crearea BAT-ului ar elucida câteva probleme,
printre care:
• crearea unui spaţiu de discuţii comun dintre cele trei părţi
implicate;
1. Pe moment, GI din cadrul viitorului BATM se focusează asupra auditării
presei scrise, însă pe viitor există posibilitatea creării de noi subdiviziuni, spre
exemplu, auditarea presei electronice sau on-line, substructuri care există în
cadrul Biroul Român de Auditare a Tirajelor din România (BRAT).

• divizarea responsabilităţilor, unde fiecare parte implicată în
proiect urmează să se ocupe de domeniul său;
• creşterea credibilităţii în faţa clienţilor de publicitate şi a
consumatorilor de media, şi
• instituirea unei transparenţe în ceea ce priveşte activitatea
presei şi a companiilor de publicitate.
BAT este o instituţie care coordonează cele trei părţi implicate
în acest proces. De asemenea, Biroul de Audit al Tirajelor ar
putea soluţiona şi problemele din domeniul mediatic şi publicitar, iar cea mai importantă în acest sens ar fi instituirea unei
transparenţe în ceea ce priveşte tirajele publicaţiilor şi publicitatea în general.
Ce avem pe moment
În luna mai şi iunie ale anului curent au avut loc câteva şedinţe
la care s-a constituit Grupul de Iniţiativă (GI), în cadrul căruia
s-a discutat crearea Biroului de Audit al Tirajelor din Moldova.
La aceste şedinţe au participat editorii de presă, companiile
de publicitate şi agenţii de publicitate, precum şi membri ai
organizaţiilor de auditare a tirajelor din Ungaria, în persoana
lui Liviu Burlacu, secretarul general al „Matesz”, Ungaria.
Pe moment, GI cuprinde 37 de membri: 20 de instituţii media,
11 agenţii de publicitate şi 6 clienţi de publicitate. La aceste
întâlniri s-a hotărât ca până la constituirea BAT, Centrul Independent de Jurnalism (CIJ) să aibă rolul de centru coordonator
atât pentru GI, cât şi pentru toţi cei interesaţi în obţinerea
informaţiilor necesare, inclusiv a tuturor datelor referitoare
la membrii Grupului de Iniţiativă. Aderarea noilor membri
trebuie să fie una din sarcinile prioritare ale BAT-lui pentru că
numărul de membri fondatori va determina direct cuantumul
cotizaţiei de membru. Astfel, cu cât mai mulţi membri vor
adera, suma cotizaţiei unei părţi implicate se va micşora, aceasta în cazul în care organizaţia se va orienta la autofinanţare.2
Totodată, la şedinţa din 15 iunie 2009, s-a hotărât cuantumul
cotizaţiei de membru, care ar constitui în viziunea GI, 350 lei/
lunar, în cazul în care nu vor fi mai mult de 10 membri în BAT.
Există însă voci care spun că la plata cotizaţiei de membru trebuie să se ia în calcul câteva lucruri, şi anume: mărimea ziarului, profilul acestuia, tirajul şi frecvenţa apariţiei pe piaţă, astfel
ca „ziarele mai mici” să aibă o cotizaţie mai mică. Lucru care
este greşit, căci în acest caz există riscul polarizării şi divizării
2. Există şi alte metode de funcţionare a BAT-lui, de exemplu, contractarea
unui grant din partea unei organizaţii internaţionale. Acest lucru însă se
poate face doar pentru o perioadă incipientă a organizaţiei. Ulterior însă
BAT-ul trebuie să devină o organizaţie care se autofinanţează (ex., cotizaţii de
membru).
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instituţiilor mediatice ce vor face parte din BAT, în “cele mari”
şi “cele mici”. Stabilirea unei cote unice va permite în acest caz
ca puterea de decizie în cadrul BAT-ului să fie egală pentru
toate părţile, excluzându-se astfel orice fel de privilegii.
Sarcini şi provocări de viitor
Activitatea unei organizaţii presupune câteva aspecte, care trebuie elucidate încă de la început pentru a se omite toate neînţelegerile ce ar putea apărea pe parcursul desfăşurării activităţii.
Printre aceste aspecte necesare s-ar număra:
• aspectul juridic sau legal – ceea ce implică discutarea şi
finalizarea statutului BAT şi înregistrarea acestei organizaţii la
Camera Înregistrării de Stat,
• aspectul financiar – sau identificarea şi discutarea problemelor ce ţin de aspectul financiar şi de finanţarea acestei
instituţii,
• aspectul administrativ – ce ar include găsirea şi numirea
organelor de conducere a BAT-ului: director executiv, consiliu etc.; identificarea sarcinilor fiecărei părţi; contractarea
companiilor de audit; elaborarea strategiilor de funcţionare a
auditului; pregătirea dosarului fiecărui membru, precum şi a
dosarului pentru formarea BAT-ului şi stabilirea principiilor
de aderare a membrilor.
Concluzii şi recomandări
Una din regulile nescrise ale jurnalismului spune că presa trebuie să devină o afacere.3 Pentru că o instituţie mediatică poate
face jurnalism liber, echidistant şi imparţial numai atunci când
are o independenţă financiară şi se autofinanţează.
Activitatea unui BAT în Republica Moldova ar aduce cu sine
transparenţă, colaborare şi conexiune între editorii de presă,
companiile de publicitate şi agenţii de publicitate. Pe lângă
acest fapt, un BAT ar putea fi şi o activitate de profit, profit care
ar putea fi investit ulterior în domeniul marketingului mediatic
sau publicitar, domeniu inexistent încă pe piaţa mediatică de
la noi. Exemplul Biroului Român de Auditare a Tirajelor din
România (BRAT) este unul sugestiv. BRAT-ul nu se ocupă
doar de auditarea tirajelor presei din România, ci şi-a extins
activitatea şi asupra: studiilor de cititori, studiilor de consum
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media, audit de trafic de internet, studii de cititori de internet
şi monitorizarea de cheltuieli de publicitate, ceea ce îi permite
să aibă o activitate foarte profitabilă.4
Totuşi, pentru activitatea sa de viitor, BAT-ul din R. Moldova
trebuie să îndeplinească şi câteva sarcini, şi anume:
• Întreaga organizaţie trebuie să aibă o infrastructură corespunzătoare, cu oameni imparţiali şi echidistanţi, independenţi atât de editori cât şi de companiile şi agenţii de
publicitate. Pe de altă parte, însă, cei care lucrează în această
organizaţie trebuie să fie controlabili.
• Directorul BAT-ului nu trebuie să facă parte din nicio
instituţie implicată în acest proces, altfel riscă atât el, cât şi
întreaga organizaţie să nu fie credibili şi de încredere.
• Iniţiativa de a avea un BAT presupune, aşa cum menţiona
Liviu Burlacu, „o notă de seriozitate şi de simţ al realităţii.
Dacă realitatea este că nu sunt bani pentru o asemenea activitate, atunci mai bine să nu îl faceţi. Or, avem cazul Bulgariei,
care a creat un BAT în 2001, însă nici până în prezent nu
funcţionează. De ce? Au un consiliu director care se întruneşte şi se rezumă doar la discuţii interminabile”.
• În ceea ce priveşte aspectul financiar, accentul trebuie pus
întâi de toate pe sarcini şi pe muncă, şi numai apoi să intervină problema banilor, vorba lui Ostap Bender, „întâi scaunele,
apoi banii”.
• Elaborarea unei metodologii de auditare. Această metodologie poate fi preluată de la o altă organizaţie de acelaşi fel
care activează în alte ţări, ca exemplu “Matesz”, Ungaria, sau
BRAT, România. Totuşi, metodologia diferă de la o ţară la
alta, ceea ce impune ajustarea acesteia la realităţile din Republica Moldova.
Acest articol apare în cadrul proiectului „Sporirea capacităţilor instituţiilor relevante în vederea creării Biroului de
Audit al Tirajelor în R. Moldova”, implementat de Centrul
Independent de Jurnalism (CIJ) cu susţinerea financiară a
reprezentanţei din Moldova a Fundaţiei Eurasia, cu resursele
financiare ale Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi ale Ministerului Afacerilor Externe
al Olandei. Opiniile exprimate în articol aparţin autorilor şi
nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorului sau al
CIJ.
Victor Gotişan

3. Totuşi, aici nu trebuie să absolutizăm lucrurile. Presa trebuie să devină o
afacere în sens de autofinanţare, însă o instituţie de presă nu trebuie văzută
drept un sac de bani, altfel riscăm să cădem într-un consumerism mediatic,
aşa cum îl numea Marshal McLuhan.

4. Biroul Român de Auditare a Tirajelor din România are în prezent o cifră
de încasări de aproape 1 mln €, ceea ce îi permite să activeze ca o organizaţie
nu numai care se autofinanţează, dar care are şi un profit considerabil ce
poate fi investit în activităţi de viitor.
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Monitorizarea mass-media în perioada postelectorală:
Reflectarea protestelor din 6 şi 7 aprilie
de către posturile tv din RM
Introducere
Riscurile la care sunt expuse mass-media în timpul situaţiilor
de conflict constau în primul rând în pierderea sau alterarea
neutralităţii, tratarea neechilibrată a subiectelor şi partizanatul
jurnaliştilor. Un alt risc rezidă în prezentarea mai degrabă a
unui spectacol media, aproape regizat, decât a situaţiei reale1.
În funcţie de interesele lor, mass-media pot prezenta conflictele fără a spune nimic despre substanţa lor sau despre interesele
şi cauzele profunde ale motivelor celor care sunt iniţiatorii evenimentelor. Prin golirea de conţinut şi prin oferirea detaliilor
de suprafaţă, media pot neutraliza adevărul, pot amplifica un
conflict, pot fi folosite de politicieni pentru a atinge anumite
scopuri, inclusiv dezinformare şi manipulare2.
Acest studiu prezintă rezultatele monitorizării şi evaluării modului în care mass-media audioviziuale din Republica Moldova
au reflectat protestele din 6 şi 7 aprilie 2009. Monitorizarea a
avut drept scop analiza tendinţelor reportericeşti care pot afecta performanţa mass-media şi compromite abilitatea acestora
de a oferi publicului informaţii corecte şi echilibrate.
Metodologia
Au fost monitorizate principalele buletine de ştiri a 7 posturi
de televiziune, fiind analizate materialele ce-au vizat subiectul
protestelor şi consecinţele acestora. Materialele au fost analizate conform următoarelor criterii de reflectare obiectivă:
Imparţialitate/obiectivitate: Potrivit Codului de etică, ştirile
trebuie să fie imparţiale şi obiective, să prezinte doar fapte şi să
separe clar faptele de opinie. În ştiri nu pot fi favorizate anumite partide/grupuri/persoane în detrimentul altora.
Corectitudinea şi echilibrul surselor/pluralismul de opinie:
Pentru a fi corecte şi echilibrate, materialele trebuie să prezinte
toate părţile vizate, în special când e vorba de subiecte controversate, şi să trateze în mod egal părţile implicate în dispută3.
De asemenea, mass-media trebuie să asigure accesul publicului
la o multitudine de păreri diverse care ar ajuta auditoriul să-şi
creeze propria opinie asupra celor întâmplate.
Respectarea prezumţiei nevinovăţiei: Respectarea prezumţiei
nevinovăţiei este unul din elementele de bază ale jurnalismului
1. Simona Ştefănescu, “Riscurile comunicării mediatice în timpul
conflictelor”, Institutul de Sociologie al Academiei Române.
2. Ibidem.
3. Fico, Sofin, and Dragger, 2007. Fairness and defamation in the reporting of
local issues.

obiectiv; jurnaliştii trebuie să acţioneze responsabil şi să se
abţină de la acuzaţii la adresa diferitelor persoane, pornind de
la premisa că orice persoană este considerată nevinovată până
la demonstrarea vinei acesteia în instanţă.
Limbajul şi imaginile video utilizate: Jurnalismul responsabil presupune nu doar prezentarea veridică a faptelor, ci şi
utilizarea unui limbaj corect şi decent. Exagerările şi limbajul
licenţios utilizat în mod deliberat, cum ar fi limbajul peiorativ
sau etichetele atribuite anumitor persoane sau organizaţii, precum şi imaginile manipulate astfel încât anumite părţi să apară
în lumină negativă ridică grave semne de întrebare cu privire la
respectarea standardelor etice şi profesionale.
Perioada de monitorizare: 6 - 10 aprilie 2007.
Lista posturilor:
Moldova 1(M1) – post public, acoperire naţională, difuzează în
limbile rusă şi română;
Prime TV – post privat, acoperire naţională, difuzează în
limba română;
NIT – post privat, acoperire cvasi naţională, difuzează în rusă
şi română;
EU TV – post privat, acoperire cvasi naţională, difuzează în
română;
PRO TV – post privat, acoperire regională, difuzează în limba
română;
TV7 – post privat, acoperire regională, difuzează în rusă şi
română;
N4 – post privat, acoperire regională, difuzează în română.
Cronologia evenimentelor
6 aprilie – peste 10 mii de persoane, în majoritatea lor tineri,
s-au adunat în centrul Chişinăului pentru a protesta împotriva
rezultatelor alegerilor din 5 aprilie, pe care ei le consideră fraudate. Protestul paşnic a fost spontan, tinerii adunându-se la
monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt după ce au aflat, prin
intermediul Internetului, că două organizaţii neguvernamentale, Hyde park şi Think Moldova, intenţionează să organizeze o
„zi de doliu naţional”.
7 aprilie – în orele dimineţii, mii de tineri au revenit în PMAN.
O parte din ei s-au deplasat în faţa Parlamentului şi Preşedinţiei, unde, după o primă ciocnire cu forţele de ordine, protestele
au degenerat în violenţe. Forţele de ordine s-au retras, sediile
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acestor două instituţii au fost devastate, în orele serii Parlamentul fiind incendiat. Pe parcursul zilei, preşedintele Voronin
a întrunit membrii guvernului într-o şedinţă extraordinară,
urmată de negocieri cu liderii opoziţiei – Dorin Chirtoacă,
Partidul Liberal (PL), Vladimir Filat, Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Serafim Urechean, Alianţa Moldova Noastră (AMN). Preşedintele RM acuză opoziţia că ar fi
direct responsabilă de organizarea acţiunilor violente.
8 aprilie – preşedintele Voronin acuză România că ar sta în
spatele a ceea ce dânsul numeşte „lovitură de stat”; Ambasadorul României este declarat persona non grata, urmând
să părăsească RM în 24 de ore; este anunţată introducerea
regimului de vize pentru cetăţenii României. Vladimir Voronin
reia acuzaţiile grave la adresa liderilor de opoziţie pe care îi
consideră organizatori a ceea ce el numeşte „puci” şi „lovitură de stat”. Continuă aresturile tinerilor, care au început în
noaptea de 7 spre 8 aprilie. Numărul acestora ajunge la aproape
două sute, o parte din ei fiind reţinuţi direct în stradă de către
grupuri de persoane în civil. Acestora nu li se permite să-şi
anunţe rudele unde sunt deţinuţi. Mai mulţi jurnalişti din RM
sunt abuzaţi de poliţie în timp ce se află în exerciţiul funcţiunii.
Mai multor jurnalişti străini li se interzice accesul pe teritoriul
RM. Comisia Electorală Centrală anunţă că va permite opoziţiei să verifice listele electorale.
9 aprilie – creşte numărul tinerilor arestaţi; părinţii nu cunosc
locul de detenţie al acestora. O parte din cei care sunt eliberaţi
de la poliţie declară că au fost maltrataţi şi torturaţi. Unui grup
de jurnalişti georgieni i se interzice intrarea pe teritoriul RM.
Organizaţiile neguvernamentale de media îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu degradarea situaţiei presei din Republica
Moldova şi îngrădirea accesului la informaţiile de interes
public.
10 aprilie – Societatea civilă ia atitudine faţă de încălcarea
drepturilor omului.
Datele monitorizării
Frecvenţa şi unghiul de abordare
Cele 7 posturi de televiziune monitorizate au abordat în mod
diferit evenimentele din 6 şi 7 aprilie. În unele cazuri, posturile
au ignorat protestele paşnice din 6 aprilie, în alte cazuri, din
motive neanunţate, unele posturi nu au difuzat la 7 şi 8 aprilie
buletine de ştiri. În total, posturile monitorizate au difuzat
283 de ştiri care au vizat acţiunile de protest şi consecinţele
acestora.
Moldova 1: În perioada de monitorizare, Moldova 1 a difuzat 78 de ştiri relevante în contextul prezentului studiu. La 6
aprilie, când la Chişinău au început protestele paşnice, postul
public de televiziune nu a inclus în buletinele informative nicio
ştire care ar fi reflectat evenimentele din Piaţa Marii Adunări
Naţionale (PMAN). A doua zi, într-o conferinţă de presă, preşedintele Companiei Teleradio Moldova a declarat că jurnaliştii
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de la Moldova 1 nu au ştiut despre proteste (!). În următoarele
zile, postul respectiv a acordat de două ori mai mult spaţiu
decât ocupă buletinele informative obişnuite.
Moldova 1 a selectat riguros subiectele de pe agenda publică
pe care le-a inclus în buletinele informative. Ştirile difuzate în
această perioadă s-au referit, în principal, la şedinţa specială
a guvernului prezidată de preşedintele Voronin, la reacţia
organismelor internaţionale şi a cancelariilor occidentale, care
dezaprobă acţiunile violente de la Chişinău, la riscul la care
sunt supuşi copiii şi atenţionarea instituţiilor de învăţământ
de către Ministerul Educaţiei, la numărul de victime/răniţi,
reacţia societăţii/locuitorilor din republică care condamnă
violenţele şi cer tragerea la răspundere a „infractorilor” din
opoziţie, prejudiciile aduse statului prin distrugerea celor două
sedii, atacul asupra cameramanului Moldova 1 de către unul
din protestatari. De asemenea, a fost difuzat apelul preşedintelui Voronin, în care cei trei lideri politici – Vladimir Filat,
Mihai Ghimpu şi Serafim Urechean – sunt acuzaţi direct, fiind
utilizat termenul de „lovitură de stat”. Postul a mai informat
despre acuzaţiile lansate de preşedintele Voronin la adresa
României, care, potrivit şefului statului, ar sta în spatele acestei
„lovituri de stat”, despre expulzarea ambasadorului României şi
introducerea regimului de vize pentru cetăţenii români, despre
arestul, la Odesa, al omului de afaceri Gabriel Stati, care fusese
de mai multe ori acuzat de Vladimir Voronin şi Iurie Roşca,
liderul Partidului Popular Creştin Democrat (PPCD), că ar
fi organizat protestele violente etc. Ştirea privind întâlnirea
preşedintelui Voronin cu preşedinţi de raioane, rectori, reprezentanţi ai societăţii civile a durat 25 min. (!), în cadrul acesteia
preşedintele Voronin aducând multiple acuzaţii opoziţiei, României, ambasadorului român, rectorilor/studenţilor etc. (vezi
„Mesager”, 8 aprilie, 21.00).
Evenimentele/declaraţiile diferitelor organizaţii neguvernamentale cu privire la represiunile, cazurile de încălcare a
drepturilor omului şi a libertăţii de exprimare care au urmat
după acţiunile de protest şi pericolul instaurării dictaturii au
fost ignorate de Moldova 1, postul public oferind spaţiu doar
evenimentelor/declaraţiilor care condamnă violenţele şi justifică acţiunile autorităţilor centrale. Drept exemple în acest sens
pot servi Declaraţia privind pericolul instaurării unui regim
poliţienesc şi dictatorial, la care au subscris în jur de 200 de
reprezentanţi ai ONG-urilor şi ai societăţii civile care a rămas
în afara buletinului informativ al Moldova 1 din 10 aprilie; în
aceeaşi zi postul public difuzează o ştire bazată pe declaraţiile
câtorva reprezentanţi ai societăţii civile care solicită administraţiei să ia măsuri împotriva „atacului banditesc al forţelor
unioniste” care pun în pericol statalitatea RM. Un alt exemplu
ar fi difuzarea a 2 ştiri privind cazul de agresare a cameramanului de la Moldova 1 de către unul din protestatari, în context
reamintindu-se şi cazul agresării, în luna martie, a echipei de
jurnalişti de la Omega de către un membru al PLDM, în timp
ce acţiunile abuzive din partea organelor de drept şi a autorită-

revist= analitic=

13

Etică şi profesionalism

iunie 2009

ţilor în zilele de 8-10 aprilie, cum ar fi arestul/abuzul jurnaliştilor moldoveni, interzicerea accesului jurnaliştilor străini în
RM, reţinerea şi expulzarea jurnaliştilor români, au fost trecute
cu vederea de Moldova 1.

RM, „vânătoarea” ziariştilor români, arestul lui Gabriel Stati.
EU TV mai informează despre acuzaţiile lansate de liderul
PPCD la adresa opoziţiei, dar şi la adresa Federaţiei Ruse, care,
potrivit lui Iurie Roşca, s-ar afla în spatele acţiunilor violente.

Prime TV: La 6 aprilie, cel de-al doilea post cu acoperire naţională, care retransmite o mare parte din programele canalului
Pervîi Kanal din Federaţia Rusă, nu a difuzat nicio ştire despre
protestele din centrul Chişinăului, iar la 7 şi 8 aprilie, Prime
TV nu a avut buletine de ştiri (!). La 9 aprilie, Prime şi-a reluat
activitatea, difuzând mai multe ştiri referitoare la acţiunile
ce au urmat după proteste. În total, în perioada de referinţă, postul a difuzat 6 ştiri scurte care s-au axat pe acuzaţiile
preşedintelui Voronin la adresa opoziţiei, reacţia comunităţii
internaţionale la situaţia din RM, inclusiv discuţia telefonică a
preşedinţilor Federaţiei Ruse şi Republicii Moldova, Medvedev
felicitându-l pe Voronin pentru gestionarea corectă a situaţiei,
lichidarea consecinţelor protestelor, starea persoanelor rănite
în timpul altercaţiilor.

Pro TV: Postul cu acoperire regională Pro TV a fost unul
din puţinele posturi care au prezentat evenimentele atât din
perspectiva autorităţilor, cât şi din cea a liderilor de opoziţie şi
protestatarilor. În cele 64 de ştiri relevante, Pro TV a informat
despre protestele propriu-zise, ştirile fiind suplimentate şi
de interviuri cu protestatarii, a prezentat poziţia şi acţiunile
preşedintelui Voronin, acuzaţiile lansate de şeful statului la
adresa liderilor opoziţiei şi reacţia acestora. A fost reflectată
decizia guvernului moldovean de a-l expulza pe ambasadorul României şi introducerea regimului de vize, dar şi reacţia
Bucureştiului care respinge acuzaţiile de implicare în „lovitura
de stat”, reacţia politicienilor de opoziţie faţă de această decizie
a guvernului moldovean. Pro TV a prezentat şi reacţia mai
multor lideri de partide politice faţă de proteste, fără a ignora
reacţiile externe şi interne din diferite localităţi ale republicii.
Postul de televiziune a pus accentul şi pe încălcarea drepturilor
omului: arestul tinerilor direct în stradă, de către persoane în
civil, îngrădirea accesului jurnaliştilor străini în RM, abuzurile
împotriva jurnaliştilor moldoveni etc.

NIT: Postul cu acoperire cvasi naţională NIT a reflectat pe larg
incidentele din perioada postelectorală. Ştirile incluse în buletinele NIT au prezentat evenimentele de pe poziţia autorităţilor
centrale, opoziţiei incriminându-i-se organizarea protestelor.
În total, în perioada de referinţă NIT a pus pe post 47 de ştiri.
Subiectele abordate de postul privat NIT le-au repetat în mare
măsură pe cele difuzate de Moldova 1, accentul fiind pus pe
acuzaţiile de tentativă de lovitură de stat aduse liderilor din
opoziţie, condamnarea violenţelor de către statele străine, dar
şi de către locuitorii din diferite oraşe din republică, reţinerea
lui Gabriel Stati etc.
N4: La 6 aprilie, postul N4 a ignorat protestele, iar în zilele
următoare a reflectat pe larg acest subiect. În total, de la 7 până
la 9 aprilie inclusiv, postul respectiv a difuzat 27 de materiale.
Unghiul de abordare a fost similar celui la care au recurs posturile Moldova 1, NIT şi Prime. Pe lângă ştirile referitoare la
declaraţiile şi acţiunile autorităţilor, reacţiile externe şi interne
de condamnare a violenţelor, N4 a difuzat mai multe ştiri în
care a încercat să transfere vina pentru consecinţele protestelor
pe unii lideri ai opoziţiei, în special pe Chiril Lucinschi.
EU TV: La 6 aprilie, Eu TV a avut o ştire scurtă în care se
vorbea despre protestul organizat de câteva sute de elevi şi studenţi în faţa Primăriei capitalei, împotriva fraudării alegerilor.
La 7 aprilie, EU TV nu a avut buletine de ştiri (!). La 8 aprilie,
postul a reluat transmisiunea, reflectarea evenimentelor fiind,
într-o anumită măsură, diferită de cea înregistrată la Moldova
1, NIT, Prime şi N4. În total, Eu TV a pus pe post 27 de ştiri
relevante în contextul prezentului studiu. Pe lângă ştirile despre evenimentele propriu-zise şi consecinţele acestora, inclusiv
introducerea regimului de vize pentru România, reacţia externă la violenţele de la Chişinău, condamnarea acestora de către
societatea civilă, pagubele aduse statului, starea în care se află
victimele, la EU TV s-a vorbit şi despre situaţia ziariştilor din

TV 7: TV 7 a avut în total 34 de ştiri care au prezentat informaţie detaliată şi de context, astfel încât telespectatorului neavizat i s-a oferit un tablou complex al protestelor şi consecinţele acestora. Informaţia a fost prezentată atât din perspectiva
autorităţilor, cât şi a liderilor de opoziţie. Ca şi Pro TV, postul
a acoperit principalele evenimente media şi declaraţii privind
incidentele de după alegeri, acuzaţiile lansate de opoziţie
la adresa partidului de guvernământ, reacţia organismelor
internaţionale, reacţia societăţii civile, reţinerea mai multor
persoane, inclusiv a lui Sergiu Mocanu, liderul Mişcării Acţiunea Populară, persecuţiile jurnaliştilor etc. TV 7 a pus pe post
ştiri în care oameni simpli exprimă păreri diverse cu privire la
proteste, ştiri privind acuzaţiile aduse de PL comuniştilor, pe
care PL îi face responsabili de protestele violente etc.
Imparţialitate şi obiectivitate
Profesionalismul jurnalistic reclamă obiectivitate, imparţialitate şi autonomie4, iar obiectivitatea jurnalistică presupune o
distincţie clară între opinie şi fapte, atât prin alegerea unghiului
de abordare, cât si prin detaliile furnizate. Prezenţa elementelor discriminatorii în cadrul reportajelor şi ştirilor reprezintă
un prim criteriu de parţialitate, de prezentare a realităţii prin
prisma jurnalistului. Potrivit Codului deontologic, prezentarea,
descrierea şi nararea trebuie să fie imparţiale, iar jurnalistul
trebuie să se abţină de la orice aluzii sau comentarii la adresa
celor care fac subiectul ştirilor5. Modul în care este încheiat un
reportaj/ştire, ierarhizarea ştirilor, comentariile auxiliare pot
4. Simona Ştefănescu, Riscurile comunicării mediatice în timpul conflictelor.
5. Codul principiilor de etică profesională al jurnalistului din R. Moldova.
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face publicul să creadă că modul de desfăşurare a unui eveniment este chiar cel prezentat de postul respectiv. Iar filtrarea
ştirilor şi analiza minimă a istoriei şi contextului, de asemenea,
vorbesc despre apărarea intereselor anumitor actori, dar nu ale
publicului larg6.
În general, majoritatea posturilor monitorizate în perioada
6-10 aprilie au reflectat protestele din 6 şi 7 aprilie în mod
neobiectiv şi partizan. Excepţie fac Pro TV, TV 7 şi, parţial, Eu
TV, care au prezentat ştiri mai mult sau mai puţin imparţiale şi
obiective.
Ştirile din buletinele informative de la Moldova 1, NIT şi N4
au fost ierarhizate astfel încât acestea au contribuit la menţinerea unei imagini pozitive a administraţiei publice centrale şi a
preşedintelui Voronin (figură autoritară, atotştiutoare, care ştie
cine sunt principalii vinovaţi şi ia măsuri împotriva acestora) şi
crearea unor stereotipuri negative cu privire la liderii de opoziţie (persoane interesate doar de putere, care instigă mulţimea
la revoltă). Buletinele informative, de regulă, încep cu imagini
care prezintă violenţe şi dezordinea din stradă, fiind urmate de
imagini ale preşedintelui Voronin care vorbeşte pe un ton dur,
răspicat, acuzator. Liderii opoziţiei apar în imagini pe fundalul dezordinilor, acestora fiindu-le atribuite, de către diferite
surse, etichetele de „infractori de stat”, „bandiţi”, ceea ce poate
contribui la inocularea ideii că opoziţia este capabilă doar să
distrugă, nu să conducă ţara.
Prin selecţia ştirilor şi unghiul de abordare a evenimentelor,
Moldova 1 a prezentat publicului informaţii preponderent din
perspectiva administraţiei publice centrale, perpetuând imaginea pozitivă a preşedintelui Voronin şi PCRM, pe de o parte,
şi imaginea negativă a opoziţiei, pe de altă parte. Astfel, 25 din
numărul total de 78 de ştiri şi reportaje au prezentat partidele
de opoziţie în lumină negativă, liderii acestora, în special PL,
PLDM, AMN, fiind acuzaţi de către diferite surse de implicare
în organizarea violenţelor.
Despre parţialitatea postului respectiv vorbeşte şi prezentarea
selectivă a informaţiei, omisiunea anumitor detalii de context
din ştiri. Astfel, de exemplu, Moldova 1 şi-a început buletinul
informativ „Mesager” din 7 aprilie cu ştirea despre devastarea de către mii de protestatari a sediilor Parlamentului şi
Preşedinţiei. Motivele din care tinerii au ieşit în stradă nu au
fost menţionate nici în această ştire, nici în ştirile ulterioare.
Informaţia privind cauzele protestelor transpare din alte ştiri,
indirect, atunci când preşedintele Voronin şi alţi reprezentanţi
ai PCRM dezmint că alegerile ar fi fost fraudate.
Ca şi postul public de televiziune, NIT a reflectat în mod
discriminatoriu liderii de opoziţie, prezentând realitatea prin
prisma administraţiei publice centrale, dar şi a jurnaliştilor, în
anumite cazuri. Postul respectiv a reflectat aceleaşi subiecte ca
şi Moldova 1, cu diferenţa că deseori faptele nu au fost separate
6. Simona Ştefănescu, Riscurile comunicării mediatice în timpul conflictelor.
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de opinie, afirmaţiile şi comentariile jurnalistului lăsând să se
întrevadă atitudinea personală faţă de anumite evenimente.
Astfel, la 7 aprilie, în ştirea privind negocierile dintre liderii
opoziţiei şi conducerea de vârf, jurnalistul afirmă că autorităţile au încercat să-i convingă pe liderii de opoziţie să înceteze
acţiunile, discuţiile însă „s-au încheiat fără rezultate încurajatoare deoarece opoziţia îşi declină responsabilitatea pentru
dezastrul pe care l-a făcut în piaţă”. Ştirea nr. 5 din buletinul
din 8 aprilie începe cu „Societatea este şocată de acţiunile
devastatoare ale opoziţiei”, afirmaţia aparţinând jurnalistului;
în ştirea nr. 9 şi nr. 10, care se referă la acţiuni „anti-protest” la
Taraclia şi Edineţ, informaţia nu e separată de opinie, prezentatoarea afirmând că oamenii nu vor permite dezmăţul şi
că liderii au instigat la actele de vandalism. La 9 aprilie, NIT
informează că spiritele s-au mai liniştit în centrul capitalei,
protestatarii fiind lăsaţi de organizatori de capul lor, fără a face
distincţie clară între fapt şi opinie. De asemenea, atunci când
informează despre starea victimelor, prezentatoarea afirmă, pe
un ton acuzator, că la spital sunt internaţi poliţişti „dar şi protestatarii care au făcut dezmăţul” (8 aprilie, ştirea nr.12) lăsând
să se întrevadă atitudinea personală faţă de protestatari.
NIT a avut un număr mare de ştiri (22 din numărul total de
47) în care cei trei lideri ai partidelor care au acces în Parlament apar în lumină negativă, aceştia fiind prezentaţi drept
organizatori ai distrugerii statalităţii (7 aprilie, ştirea nr. 3),
ai „dezmăţului banditesc” (8 aprilie, ştirea nr. 7) „infractori”
(8 aprilie, ştirea nr. 8), instigatori la acţiuni de vandalism (8
aprilie, ştirea nr. 9), iniţiatori ai „dezmăţului” (8 aprilie, ştirea
nr. 10), „ticăloşi”, „cretini” (8 aprilie, ştirea nr. 11) etc.
În buletinul informativ din 7 aprilie, prezentatoarea citează
declaraţia reprezentantului UE care dezaprobă violenţele şi
distorsionează mesajul afirmând că „observatorii internaţionali au indicat în constatările lor preliminare că alegerile s-au
conformat multor standarde şi angajamente internaţionale,
dar că NU SUNT (!) necesare îmbunătăţiri adiţionale pentru
asigurarea unui proces electoral liber de interferenţe administrative nepotrivite”, când de fapt textul declaraţiei spune că
„(...) SUNT necesare îmbunătăţiri (...)”.
Şi N4 a avut multe materialele controversate în care faptele
nu au fost separate de opinie, jurnaliştii deseori etichetând,
acuzând, exprimându-şi părerea personală în ştiri. Astfel, la 7
aprilie, buletinul „Obiectiv” a început cu o ştire în care jurnalistul afirmă: „Pentru că au pierdut alegerile parlamentare de
duminică, Vladimir Filat, care conduce Partidul Liberal Democrat, Serafim Urechean, şeful Alianţei Moldova Noastră, Chiril
Lucinschi, unul din liderii Partidului Democrat, încearcă să
organizeze o lovitură de stat”. Puţin mai târziu, N4 informează că negocierile s-au încheiat „fără rezultate încurajatoare,
deoarece opoziţia îşi declină responsabilitatea”. La 8 aprilie,
ştirea nr. 4 din buletin începe cu „Acţiunile politicienilor care
n-au vrut să-şi recunoască înfrângerea sunt condamnate”, în
continuare fiind prezentate informaţii de la mitinguri din mai

revist= analitic=

15

Etică şi profesionalism
multe localităţi din republică, în cadrul cărora se face legătura
directă între liderii de opoziţie şi acţiunile de violenţă şi vandalism. „Protestele organizate de Petru Lucinschi, fiul său Chiril
Lucinschi, Vladimir Filat, Serafim Urechean, Dorin Chirtoacă
cu implicarea aşa-numitor organizaţii nonguvernamentale
au făcut peste 200 de victime, majoritatea fiind din forţele de
ordine”, constată jurnalistul de la N4.
De asemenea, întrebările adresate de către jurnalişti în cadrul
unui „Vox populi” au fost tendenţioase şi îndreptate spre defăimarea anumitor persoane. Astfel, la 7 aprilie, N4 a inserat în
buletin un sondaj în stradă, care constă din mini interviuri: la
prima întrebare trecătorii îşi dau cu părerea referitor la protestele violente, după care oamenii îşi prezintă părerea lor despre
Petru Lucinschi, răspunsurile fiind negative: „nu plătea pensii”,
a fost „implicat în afacerea cu avioane”, iar în final oamenii răspund că doresc stabilitate, „comuniştii sunt buni”, „comuniştii
au făcut drumuri bune” etc. Tendenţiozitatea acestui post este
exprimată şi prin promo-ul pentru buletinul de ştiri „Obiectiv”,
intitulat „Acuzaţii. Replici. Declaraţii şocante”, care se axează
preponderent pe acuzaţii pe care şi le aruncă unii altora liderii
partidelor de opoziţie.
Corectitudinea şi echilibrul surselor. Pluralismul de opinie
Corectitudinea şi pluralismul de opinie se află la baza preocupărilor jurnalistice privind responsabilitatea socială, performanţa profesională şi credibilitatea presei7. În cazurile în care
anumitor puncte de vedere li se oferă mai multă atenţie decât
altora, acestea devin proeminente şi implicit afectează percepţia publicului despre ceea ce se întâmplă în societate.
Rezultatele monitorizării relevă că majoritatea din cele 7
posturi de televiziune monitorizate nu a ţinut cont de aceste criterii, prezentând publicului informaţii dintr-o singură
perspectivă. Astfel, majoritatea materialelor de la postul public
Moldova 1 şi cele private NIT, Prime, N4 şi, parţial, EU TV,
au fost inspirate dintr-o singură sau mai multe surse, care prezentau aceeaşi poziţie, şi anume poziţia administraţiei publice
centrale asupra evenimentelor din 6 şi 7 aprilie.
Majoritatea ştirilor de la Moldova 1 au fost dezechilibrate, oferind spaţiu preponderent punctelor de vedere ale administraţiei şi avocaţilor acesteia. De regulă, jurnaliştii nu specifică dacă
au făcut tentative de a contacta părţile vizate în controverse.
Astfel, doar trei ştiri din numărul total de 14 materiale ce conţineau acuzaţii directe sau indirecte la adresa anumitor actori,
au prezentat părerea tuturor oponenţilor. Din acestea face parte şi reportajul de la conferinţa de presă comună susţinută de
Marian Lupu, Dorin Chirtoacă, Vlad Filat şi Serafim Urechean
după încheierea negocierilor opoziţiei cu conducerea ţării. În
toate celelalte materiale difuzate ulterior, în care opoziţia era
acuzată de instigare la violenţe şi lichidarea statalităţii, aceasta
nu a fost citată direct sau indirect.
7. Fico, Ku, and Sofin, 1994. Fairness, balance of newspaper coverage of U.S.
in Gulf War.
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Cele 78 de materiale de la Moldova 1 au fost documentate din
110 surse, dintre care 13 au fost jurnaliştii care au relatat de la
locul evenimentelor, 23 au reprezentat conducerea de vârf şi
organele de forţă, iar 35 – cetăţeni şi ong-uri care au condamnat acţiunile. Nu a fost prezentată părerea nici unui participant
la proteste.
Ştirile difuzate de NIT au citat 75 de surse, dintre care în 23 de
cazuri a fost vorba de reprezentanţi ai APC, 23 – reprezentanţi
ai societăţii civile şi cetăţeni care au condamnat acţiunile, iar
în 8 cazuri – jurnaliştii care au reflectat evenimentele de la faţa
locului. Opoziţiei i s-a oferit cuvântul o singură dată, în ştirea
din 7 aprilie, de la conferinţa de presă susţinută de liderii PL,
PLDM, AMN împreună cu Marian Lupu, PCRM.
25 din ştirile de la NIT au fost controversate şi au conţinut
anumite acuzaţii la adresa diferiţilor actori. Doar în două
cazuri acestora le-a fost oferit cuvântul pentru a-şi prezenta
opinia. Acuzaţiile repetate la adresa liderilor de opoziţie, făcute
de preşedintele Voronin, liderul PPCD, precum şi acuzarea
profesorilor de la Academia de Studii Economice şi a omului
de afaceri Gabriel Stati (10 aprilie) au fost tirajate fără a prezenta şi părerea părţii acuzate. Deşi anterior NIT nu a informat
despre aceea că Vlad Filat ar fi acuzat organizaţia „Noua generaţie”, aripa tânără a PPCD, că s-ar fi aflat în primele rânduri
ale persoanelor care au declanşat acţiunile violente, la 9 aprilie,
NIT pune pe post o replică a reprezentantului care răspunde
acuzaţiilor şi condamnă AMN, PL, PLDM, afirmând că ei sunt
cei care au stat în spatele protestelor violente.
Cele 27 de ştiri de la N4 au fost produse în baza a 42 de surse.
15 din ele reprezintă păreri ale oamenilor simpli. Liderii opoziţiei sunt citaţi direct în ştirea despre conferinţa de presă comună, dar şi indirect în alte ştiri, aceştia negând implicarea lor în
protestele din 6 şi 7 aprilie. Din cele 15 materiale controversate,
5 au oferit cuvânt tuturor părţilor.
EU TV a oferit publicului mai multe păreri privind evenimentele din 6 şi 7 aprilie, sursele fiind puţin mai variate şi mai diverse decât cele citate la Moldova 1, NIT, N4 şi Prime. În total,
EU TV şi-a bazat cele 27 de ştiri pe 49 de surse, printre acestea
figurând şi liderii partidelor politice, altele decât PCRM
şi PPCD. Au rămas neechilibrate ştirile privind învinuirea
opoziţiei de către preşedintele Voronin („Monitor”, 10 aprilie),
acuzaţiile de implicare în tentativa de stat la adresa României
(„Monitor”, 8 aprilie), dar şi acuzaţiile similare la adresa omului de afaceri Gabriel Stati („Monitor”, 9 şi 10 aprilie).
TV 7 a avut în total 34 de ştiri, bazate pe 76 de surse, iar Pro
TV a difuzat 64 de ştiri inspirate din 180 de surse. Aceste
două posturi sunt singurele la care au avut acces larg liderii de
opoziţie, care au fost citaţi deopotrivă cu reprezentanţii administraţiei centrale şi PCRM. TV 7 a citat în număr aproximativ
egal reprezentanţii APC (16), cetăţenii simpli (19), liderii de
partide – PSD, PLDM, PL, MAE, AMN, PME (19 ori), iar Pro
TV a oferit cuvânt liderilor opoziţiei – PL, PLDM, AMN, PD,
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PSD, MAE de 44 de ori, în timp ce reprezentanţii administraţiei publice centrale, inclusiv organele de forţă, şi ai PCRM au
fost citaţi de 33 de ori. În materialele controversate, Pro TV
a prezentat în majoritatea cazurilor poziţia tuturor părţilor
implicate. Exemple: reacţia Bucureştiului la acuzaţiile repetate din partea preşedintelui Voronin (8, 9 aprilie). În ştirile
privind acuzaţiile aduse lui Gabriel Stati de către Iurie Roşca şi
Vladimir Voronin (8 aprilie) jurnaliştii au menţionat că Stati
nu a comentat, deocamdată, aceste afirmaţii, iar la 10 aprilie a
fost difuzat un comunicat semnat de Anatol Stati care combate
acuzaţiile. De asemenea, ştirile privind învinuirile aduse de
şeful statului liderilor de opoziţie au fost echilibrate cu reacţia
celor vizaţi (10 aprilie, 7 aprilie), iar atunci când PL şi PLDM
acuză PCRM că ar sta în spatele protestelor, este inserată şi
opinia PCRM (8 aprilie).
Respectarea prezumţiei nevinovăţiei
Majoritatea posturilor a citat apelul semnat de Vladimir Voronin, în care s-a spus că „liderii opoziţiei au ales calea crimei
grave”, „au dirijat lovitura de stat”, scopul acestora fiind „de
a distruge statalitatea RM”. Unele posturi au perpetuat aceste
acuzaţii grave, referindu-se la ele de mai multe ori pe parcursul
zilelor de după protestele violente.
În unele cazuri, jurnaliştii prezintă informaţiile astfel încât
liderii opoziţiei sunt făcuţi indirect responsabili de cele întâmplate. De exemplu, lead-ul ştirii privind negocierile dintre
opoziţie şi administraţia centrală, citit de către jurnalistul de
la Moldova 1, spune că „Discuţiile s-au încheiat fără rezultate
încurajatoare, deoarece opoziţia îşi declină responsabilitatea pentru dezastrul pe care l-a făcut în stradă” (Moldova 1,
„Mesager”, 7 aprilie), de unde telespectatorul poate deduce
că dezastrul a fost făcut de opoziţie, dar aceasta nu vrea să-şi
recunoască vina.
Un alt caz de nerespectare a prezumţiei nevinovăţiei este afirmaţia făcută de jurnalistul de la N4 în finalul buletinului din 7
aprilie, potrivit căruia „sute de tineri, ghidaţi de opoziţie, manifestă în centrul capitalei împotriva rezultatelor alegerilor parlamentare”, deşi jurnalistul nu vine cu probe care ar demonstra
că opoziţia ghidează tinerii. La N4, într-o ştire din buletinul
din 9 aprilie jurnalistul afirmă că în spatele protestelor din 7
aprilie stau atât lideri de opoziţie, cât şi unii reprezentanţi ai
organizaţiilor de legionari fascişti de genul „Noua dreaptă” din
Bucureşti, din nou, fără a aduce dovezi că liderii de opoziţie ar
fi organizatorii acţiunilor. Astfel, N4 violează principiile etice
privind nediscriminarea părţilor implicate în conflict.
Şi NIT nu respectă prezumţia nevinovăţiei în multe ştiri, informaţia fiind prezentată ca un fapt consumat. Astfel, deseori în
buletinele de ştiri de la acest post de televiziune jurnaliştii au
făcut astfel de afirmaţii ca „sute de tineri ghidaţi de opoziţie” (7
aprilie), „acţiunile sunt rezultatul acţiunilor opoziţiei” (7 aprilie), „liderii au instigat la actele de vandalism” (7 aprilie), „cei
care au pus la cale barbaria au fugit din ţară” (9 aprilie) etc.
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Limbajul şi imaginile utilizate
Responsabilitatea socială a jurnalistului presupune în primul
rând comunicarea adevărului prin cuvinte şi imagini. Comportamentul etic al jurnaliştilor este pus la îndoială de cele mai
multe ori atunci când imaginile prezintă aspecte ce nu corespund realităţii, când acestea sunt trucate, dar şi atunci când
anumite ştiri sunt ilustrate cu imagini ce nu au legătură cu
textul, cu partea informaţională. Jurnalistul este obligat să evite
necondiţionat exprimări insultătoare, să se opună violenţei,
limbajului urii şi confruntării, să respingă orice discriminare
faţă de un subiect sau altul.
Limbajul la care au recurs jurnaliştii în descrierea protestelor
violente de la Chişinău în perioada 6-10 aprilie a fost unul
mai mult sau mai puţin decent, jurnaliştii abţinându-se de la
utilizarea unor expresii licenţioase şi insultătoare. Totodată,
posturile monitorizate au citat fidel acuzaţiile formulate de
şeful statului la adresa opoziţiei, acesta calificând acţiunile lor
ca „puci”, „lovitură de stat”, „răsturnare anticonstituţională”,
deşi nu au fost aduse probe care ar fi susţinut afirmaţiile în
cauză. Jurnaliştii nu au ţinut cont de faptul că citarea directă de
către mass-media şi tirajarea acestor acuzaţii poate să ducă la
escaladarea situaţiei şi polarizarea societăţii. Mesajele virulente
au predominat în buletinele de ştiri, publicului fiindu-i prezentate abundent imagini, deseori la rubrica „No Comment”, ce
înfăţişau acte de vandalism.
La Moldova 1 au fost înregistrate cazuri în care materialele
puse pe post au conţinut limbaj obscen explicit, cum ar fi, de
exemplu, ştirea privind agresarea cameramanului de la Moldova 1 de către unul din protestatari. Deşi agresorul foloseşte expresii licenţioase, acestea nu sunt acoperite cu sunet protector,
ci sunt lăsate în text integral, recurgându-se chiar la procedeul
de a repeta cadrul respectiv de două ori, pentru a amplifica
efectul (!) („Mesager”, 9 aprilie). Secvenţa respectivă a fost reluată de mai multe ori în buletinele din perioada monitorizată.
Majoritatea posturilor analizate a folosit din abundenţă
imagini de la protestele violente, care au fost repetate frecvent,
deseori fără comentarii. La unele posturi – Moldova 1, TV 7, în
prima zi, acestea au durat câte 18 minute din buletinul de ştiri
(7 aprilie). Or, abundenţa imaginilor cu mesaj violent, de la
evenimente care deja s-au consumat, ridică semne de întrebare
cu privire la standardele etice şi profesionale. Imaginile au fost
utilizate de unele posturi în ştiri ce nu se refereau direct la ele,
pentru a ilustra efectele/consecinţele protestelor. Moldova 1,
de exemplu, ilustrează ştirea privind îngrijorarea directorilor
şcolilor şi liceelor faţă de riscul la care sunt supuşi copiii cu
imagini care înfăţişează o tânără fără cunoştinţă şi tineri devastând clădirile („Mesager”, 7 aprilie).
De asemenea, au fost înregistrate mai multe cazuri în care
imaginile au fost montate astfel încât să prezinte informaţii
distorsionate care ar pune în lumină proastă anumite persoane. Astfel, la 9 aprilie, Moldova 1 difuzează imaginile din
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timpul protestelor la rubrica „No Comment”, cu menţiunea că
evenimentele s-au derulat la 7 aprilie. Din imaginile care se derulează, telespectatorul avizat poate să realizeze că e vorba de
un montaj al imaginilor înregistrate la protestele din 6 aprilie
şi cele din 7 aprilie. În cadru apar în câteva rânduri preşedintele PLDM, Vlad Filat, şi reprezentantul Partidului Democrat,
Chiril Lucinschi, în timpul protestelor din 6 aprilie, care
privesc, cu feţe radioase, ce se întâmplă în apropiere. Aceste
imagini sunt urmate de secvenţa ce prezintă sediul Preşedinţiei
împroşcat cu ouă, lucru care s-a produs la 7 aprilie. Faptul că
imaginile au fost preluate în zile diferite este confirmat şi de
haina în care apare Chiril Lucinschi la începutul secvenţei, care
este diferită de cea în care apare câteva cadre mai târziu (!).
Imaginile cu lideri sunt urmate de secvenţe violente. Mesajul
transmis unui telespectator neavizat în acest caz ar fi că Filat şi
Lucinschi ar fi mulţumiţi de faptul că sediul Preşedinţiei este
atacat şi, implicit, că aceştia ar fi fost organizatorii violenţelor.
În buletinul de ştiri din 7 aprilie, Moldova 1 a pus pe post
multe imagini filmate în timpul ciocnirilor violente dintre
protestatari şi organele de forţă. În acestea apare şi liderul
PLDM, Vlad Filat, care cheamă protestatarii să meargă din faţa
Preşedinţiei în PMAN – vocea se aude clar pe fundalul fluierăturilor şi scandărilor. La 9 aprilie, Moldova 1 difuzează în
reluare aceleaşi imagini, cu diferenţa că vocea lui Filat nu mai
poate fi auzită, aceasta fiind acoperită de fluierături. O primă
impresie pe care o lasă secvenţa în cauză e că Vlad Filat instigă
tinerii la violenţe.
NIT oferă un alt exemplu de manipulare a imaginilor şi sunetului: în buletinul de ştiri din 7 aprilie, pe fundalul imaginii
protestatarilor apar Dumitru Diacov, Valeriu Matei, Anatol Petrencu, Mihai Ghimpu, Vitalia Pavlicenco. Imaginea este fixată
pentru o frântură de secundă, după care feţele acestora sunt
scoase în prim-plan, toate acestea fiind însoţite de muzică militantă, utilizată anterior în unele spoturi publicitare ale PLDM.
De asemenea, în secvenţe apare de mai multe ori Vladimir
Filat, în rândul protestatarilor violenţi, cu megafonul în mână.
Şi la N4 au fost înregistrate cazuri de manipulare a imaginilor.
Astfel, la 7 aprilie, buletinul „Obiectiv” este început cu imagini
referitoare la asediul Preşedinţiei, după care urmează imagini
din PMAN în care Filat anunţă că merge la întâlnire cu Urechean şi Chirtoacă pentru a discuta planul de acţiuni; cadrul ce
urmează înfăţişează asediul Parlamentului. Vocea jurnalistului
anunţă: „Pentru că au pierdut alegerile parlamentare de duminică, Vladimir Filat, care conduce Partidul Liberal Democrat
din Moldova, Serafim Urechean, şeful Alianţei Moldova Noastră, şi Chiril Lucinschi, unul din liderii Partidului Democrat,
încearcă să organizeze o lovitură de stat”. În buletinul din
9 aprilie de la N4, la rubrica „No Comment”, sunt difuzate
imagini pe durata a 11 minute, care finalizează cu un sumar,
în care pe fundalul unei muzici militante apare, zâmbind, Vlad
Filat. Cadrele se repetă de două ori, fiind urmate de imaginea a
doi poliţişti răniţi şi devastarea sediilor.
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În buletinul de ştiri de la N4 din 8 aprilie, este inclusă o ştire
care începe cu textul: „Societatea e şocată de acţiunile devastatoare ale opoziţiei în centrul capitalei. Consecinţele sunt cutremurătoare, iar oamenii consideră că reconstrucţia principalelor
edificii ale ţării va costa foarte mult” – lead-ul aparţinând jurnalistului, fără a fi atribuit vreunei surse. Urmează imagini însoţite
de muzică militantă, pe fundalul mulţimii apare Vladimir Filat,
cu megafonul în mână, după care jurnalistul anunţă că „opoziţia
a adunat în PMAN până la 5 mii de manifestanţi. Preşedintele
Vororin a calificat aceste acţiuni drept lovitură de stat şi a promis naţiunii că va proteja ţara de prădători şi pucişti”. Imaginile
însoţite de muzică durează în jur de 5 minute. La mijlocul
acestei coloane video se încearcă efectuarea unui „Vox populi”,
executat neprofesionist, cu adresarea de întrebări tendenţioase.
CONCLUZII
În baza rezultatelor monitorizării, se poate constata că, la reflectarea protestelor violente din 6 şi 7 aprilie şi a consecinţelor
acestora,
- majoritatea posturilor tv monitorizate a avut un comportament ce nu a întrunit standardele profesionale, fiind încălcate flagrant principiile etice şi deontologice de reflectare a
conflictelor;
- toate cele trei posturi cu acoperire naţională şi cvasi naţională (Moldova 1, Prime TV şi NIT) şi unul cu acoperire
regională (N4) au tratat incorect părţile aflate în conflict,
remarcându-se prin perpetuarea imaginii pozitive a administraţiei publice centrale şi a Partidului Comuniştilor, pe de
o parte, şi stereotipizarea negativă a liderilor a trei partide
de opoziţie – Partidul Liberal, Partidul Liberal Democrat şi
Alianţa Moldova Noastră;
- prezentarea selectivă a ştirilor, informarea neobiectivă asupra motivelor şi modului în care s-au derulat evenimentele,
citarea unei singure părţi şi neincluderea surselor de alternativă, manipularea textului şi a imaginilor, toate acestea au făcut ca telespectatorii posturilor Moldova 1, NIT, N4 şi Prime
TV să aibă acces doar la informaţie unilaterală, tendenţioasă,
prezentată din perspectiva autorităţilor publice centrale;
- postul public de televiziune Moldova 1, administrat din
bani publici, nu a servit intereselor publicului şi nu i-a oferit
informaţie complexă şi nepărtinitoare care ar fi ajutat telespectatorii să-şi creeze o opinie asupra a ceea ce se întâmplă
la Chişinău şi alte localităţi din republică;
- prin faptul că în ziua acţiunilor violente Prime TV şi Eu TV
nu au difuzat buletine de ştiri, aceste două posturi cu acoperire naţională şi regională au privat publicul de informaţii,
limitându-i accesul la informaţie pluralistă;
- majoritatea materialelor de la TV 7 şi Pro TV pot servi
drept exemple de practici de succes, fiind produse în concordanţă cu criteriile generale ale reflectării obiective şi corecte.
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RECOMANDĂRI
Ţinând cont de faptul că presa, în special televiziunea, formează în mare măsură percepţia publicului despre conflict, pentru
a nu incita societatea la ură şi dezbinare, jurnaliştii trebuie să
reflecte profesionist aceste subiecte şi anume:
- să informeze corect şi pe larg despre protestele violente şi
consecinţele acestora;
- să descrie problemele care au provocat tensiunile;
- să reflecte obiectiv toate părţile implicate în conflict;
- să prezinte o retrospectivă a conflictului, cu utilizarea surselor de alternativă;
- să prezinte toate iniţiativele de reglementare a conflictului.
Pornind de la premisa că instituţia publică naţională a audiovizualului Compania “Teleradio-Moldova” este un serviciu
public de radiodifuziune şi televiziune, care trebuie să fie
independent editorial, Consiliul de Observatori ar trebui să
monitorizeze produsele jurnalistice ale companiei şi să ia măsuri pentru a asigura ca, în activitatea sa, “Teleradio Moldova”
- să ofere servicii care ar asigura informarea corectă, imparţială, echidistantă a consumatorilor;
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- să ţină cont de convingerile politice ale diferitelor categorii
ale populaţiei, asigurând echilibrul şi pluralismul politico social, dar şi libertatea de exprimare;
- să reflecte veridic şi echidistant evenimentele fără a deforma
sensul realităţii prin montaj şi comentarii, respectând principiul de informare din mai multe surse.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, care are menirea de
a coordona activitatea audiovizuală, ar trebui să se autosesizeze
şi să ia măsuri pentru a asigura dreptul locuitorilor RM la informare completă, obiectivă şi veridică, dreptul la libera exprimare a opiniilor şi dreptul la libera comunicare a informaţiilor
prin intermediul mijloacelor de radiodifuziune şi televiziune.

Raportul este susţinut financiar de Fundaţia Eurasia din
resursele acordate de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare
şi Cooperare Internaţională (Sida/Asdi) şi Agenţia Statelor
Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile
exprimate în această publicaţie aparţin autorilor şi nu reflectă
neapărat poziţia finanţatorilor.

PROTV Chişinău
relatând în direct la
protestele din
7 aprilie 2009
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Comportamentul mass-media în campania
electorală pentru alegerile parlamentare 2009
Perioada de monitorizare: 5 februarie – 3 aprilie 2009
1. Mass-media monitorizate:
Posturi TV
Moldova 1 (M1) – post public cu acoperire naţională; emite în
română şi rusă;
NIT – post privat cu acoperire cvasi naţională (Chişinău, Cahul,
Edineţ, Comrat, Varniţa, Ungheni, Cetireni, Nisporeni, Soroca,
Cimişlia, Căuşeni, Trifeşti, Străşeni, Mândreştii Noi, Leova, Criuleni); emite în rusă şi română;
Euro TV – post privat cu acoperire regională (Străşeni, Ocniţa,
Floreşti, Trifeşti, Cimişlia, Briceni, Cantemir, Drochia, Făleşti,
Glodeni, Sângerei, Ştefan-Vodă, Taraclia); emite în română;
Pro TV – post privat cu acoperire regională (Chişinău, Bălţi,
Varniţa, Cahul, Orhei); emite în română;
TV 7 – post privat cu acoperire regională (Chişinău); emite în
română şi rusă.
Posturi de radio
Radio Moldova – post public cu acoperire naţională; emite în
română şi rusă;
Antena C – post privat cu acoperire regională (94,70 MHz,
Varniţa,107,5 MHz,Ceadîr-Lunga, 90,50 MHz, Bălţi,92,60 MHz,
Cahul,88,00 MHz, Chişinău,107,3 MHz, Ocniţa,92,30 MHz, Ungheni), emite în română şi rusă;
Vocea Basarabiei (VB) – post privat cu acoperire regională (105,7
MHz, Nisporeni, 71,57 MHz, Chişinău, 67,79 MHz, Soroca, 100,3
MHz, Glodeni, 101,0 MHz, Pelinia, 101,9 MHZ, Taraclia, 103,8
MHz, Ştefan-Vodă, 91,90 MHz, Căuşeni); emite în română.
Presa scrisă:
Komsomolskaia pravda – apare în limba rusă de şase ori pe
săptămână; privat; distribuire naţională, cu un tiraj de cca 7400
exemplare per ediţie, cu excepţia ediţiei de joi, care are un tiraj de
51 600 exemplare;
Timpul de dimineaţă — apare în limba română de cinci ori pe
săptămână; privat; distribuire naţională, cu un tiraj săptămânal de
43 750 exemplare;
Moldova Suverană — apare în limba română de patru ori pe
săptămână; privat; distribuire naţională, cu un tiraj săptămânal de
18 472 exemplare;
Nezavisimaia Moldova — apare în limba rusă de patru ori pe
săptămână; privat; distribuire naţională, cu un tiraj săptămânal de
17 108 exemplare;
Jurnal de Chişinău — apare în limba română de trei ori pe
săptămână; privat; distribuire naţională, cu un tiraj de 5 372
exemplare (ediţia de marţi), 3 080 exemplare (ediţia de joi), 19 537
exemplare (ediţia de vineri);
Moldavskie vedomosti — apare în limba rusă, de trei ori pe

săptămână; privat; distribuire naţională, cu un tiraj de 7 500 exemplare per ediţie;
Flux – apare în limba romană, bisăptămânal; privat; distribuire
naţională, cu un tiraj săptămânal de 30 000 exemplare;
Săptămîna — apare în limba română, săptămânal; privat; distribuire naţională, cu un tiraj săptămânal de 14 253 exemplare;
Vesti Gagauzii – apare în limba rusă; săptămânal; finanţat de stat;
distribuire regională, cu un tiraj de 4 500 exemplare;
SP – apare în limba rusă; săptămânal; privat; distribuire regională;
tirajul săptămânal – 6 000 exemplare;
Cuvântul (Rezina) – apare în limba română, săptămânal; privat,
distribuire regională; tirajul săptămânal – 4 920;
Realitatea (Soroca) – apare în limba română, săptămânal; finanţat
de stat, distribuire regională, cu un tiraj săptămânal de 3 000
exemplare1.
Agenţii de presă şi portaluri web: Moldpres, Infotag, www.omg.
md, www.unimedia.md
Proiectul a fost realizat de Centrul Independent de Jurnalism şi
Asociaţia Presei Independente în parteneriat cu Institutul de Marketing şi Sondaje IMAS-INC Chişinău.
2. Cadrul metodologic
A fost folosită metodologia monitorizării elaborată de Oxford Media Research pentru proiectele de monitorizare ale
Organizaţiei Internaţionale Campania Globală pentru Libertatea
de Exprimare “Articolul 19”. Caracteristicile acestei metodologii
sunt următoarele: folosirea indicatorilor 1) cantitativi, inclusiv
tipul, durata, tematica mediatizării, sursele ştirilor, frecvenţa şi
durata apariţiei concurenţilor electorali în buletinele de ştiri,
şi 2) calitativi, stabilindu-se părtinirea postului monitorizat în
reflectarea evenimentelor. Fiecare ştire sau opinie este supusă unei
evaluări de conţinut şi de context, pentru a determina dacă sunt
favorabile sau defavorabile unui sau altui partid /unei sau altei
formaţiuni politice. Un conţinut şi/sau un context al ştirii pozitiv
ori negativ nu indică neapărat tendenţiozitatea sau partizanatul
postului care difuzează ştirea. E posibil ca ştirea să favorizeze sau
să defavorizeze pe unul dintre subiecţi, şi, cu toate acestea, să fie
echidistantă şi corectă din punct de vedere profesional. Numai
dacă există tendinţa, pe o anumită perioadă de timp, ca unul
dintre subiecţi să fie favorizat sau defavorizat, se poate spune că e
vorba despre un dezechilibru.
Lista codurilor folosite în raport:
AIS – alte instituţii de stat
AL – Alexandr Lomakin
AMN – Partidul Alianţa «Moldova Noastră»
1. Tirajele declarate ale ziarelor, conform datelor din luna martie 2009
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AV – Partidul Ecologist “Alianţa Verde”
CV – Valentina Cuşnir
PD – Partidul Democrat din Moldova
GUV – primul-ministru, oficiali din guvern, miniştri, oficiali din
ministere
MAE – Mişcarea social-politică “Acţiunea Europeană”
PARL – Parlament
PC – Partidul Conservator
PCRM – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
PL – Partidul Liberal
PLDM – Partidul Liberal Democrat din Moldova
PMU – Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită”
PNŢ – Partidul Pentru Neam şi Ţară
PPCD – Partidul Popular Creştin Democrat
PRES – Preşedintele, preşedinţia
PSD – Partidul Social Democrat din Moldova
PSS – Partidul Socialiştilor din Republica Moldova „Patria-Rodina”
RAVN – Mişcarea social-politică “Ravnopravie”
SB – Sergiu Banari, candidat independent
TŢ – Tatiana Ţîmbalist
UCM – Uniunea Centristă din Moldova
UŞ – Urâtu Ştefan, candidat independent
VR – Victor Răilean, candidat independent
3. Tendinţe generale
Audiovizualul
În perioada 5 februarie – 3 martie 2009, posturile publice cu
acoperire naţională Moldova 1 şi Radio Moldova au mediatizat
intens activitatea guvernului şi a partidului de guvernământ,
propagând în special acţiunile preşedintelui republicii, primministrului şi speakerului Parlamentului, care nu au fost degrevaţi,
în detrimentul partidelor de opoziţie. Toate buletinele de ştiri
ale acestor posturi au fost concepute astfel încât să influenţeze
electoratul în favoarea unui singur concurent electoral, discreditând în acelaşi timp alţi concurenţi cu şanse de a accede în
Parlament. Partidul de guvernământ a fost prezentat drept singura
formaţiune care reprezintă ordinea, stabilitatea, bunăstarea, iar
partidele de opoziţie – ca sinonime cu anarhia, haosul, sărăcia,
zarva şi cearta nesfârşită. În acest scop, s-a recurs la procedee ce
vin în contradicţie cu etica şi deontologia profesională: reflectarea
tendenţioasă, trierea informaţiei, scoaterea acesteia din context,
prezentarea informaţiilor eronate, nerespectarea prezumţiei
nevinovăţiei etc.

iunie 2009
abia după o lună de la debutul campaniei electorale, modul lor de
organizare nu a stimulat, ci mai degrabă a limitat informarea şi
schimbul de opinii între concurenţii electorali, la unele „dezbateri”
participând câte un singur concurent electoral.
Posturile Moldova 1, Radio Moldova, NIT şi Antena C au favorizat
partidul de guvernământ şi prin ordinea difuzării spoturilor publicitare. Spoturile PCRM au fost difuzate, de regulă, fie la început,
fie la încheierea blocului publicitar, sau şi la început, şi la sfârşit.
EU TV, de asemenea, a prezentat în mod tendenţios, defăimător,
atât în ştiri, cât şi în emisiunile de opinii, unele partide de opoziţie,
în timp ce PCRM a beneficiat de ştiri preponderent pozitive.
PPCD a fost favorizat în mod evident. În pofida faptului că
legislaţia interzice campania electorală în ziua precedentă zilei
alegerilor, EU TV a difuzat, pe data de 4 aprilie, timp de o oră
(22.00-23.00) o emisiune cu caracter electoral în favoarea PPCD şi
PCRM, discreditând alţi concurenţii electorali (PLDM, AMN, PL,
UCM).
Publicarea periodică a rapoartelor de monitorizare nu a avut vreo
influenţă asupra posturilor respective. Aceste posturi le-au ignorat
sau, în cel mai bun caz, au extras fragmentele care le-au convenit.
Doar PRO TV, TV7 şi Vocea Basarabiei au reflectat campania
electorală de pe poziţii pluraliste, ale informării cât mai echidistante şi mai depline a alegătorilor, oferind acces egal tuturor
concurenţilor electorali. PCRM a fost vizat mai mult prin ştiri
defavorabile, decât favorabile, fără a distorsiona în mod premeditat informaţia. În ultima perioadă a campaniei electorale, TV7 a
favorizat PD. La Vocea Basarabiei s-au difuzat frecvent opinii critice la adresa partidului de guvernământ şi, uneori, la adresa unor
partide de opoziţie. De menţionat că reprezentanţii guvernării au
refuzat ofertele de colaborare ale Vocii Basarabiei şi PRO TV.
Presa scrisă
Campania electorală a fost reflectată de către presă scrisă de pe
poziţii editoriale diferite. Câteva instituţii mass-media au susţinut
necondiţionat un singur concurent electoral, criticându-i sau
neglijându-i pe ceilalţi concurenţi electorali. Este vorba de ziarele
Moldova Suverană, Nezavisimaia Moldova, Agenţia de ştiri
Moldpres şi portalul www.omg.md care şi-au construit strategia
editorială pe publicarea materialelor elogioase la adresa PCRM şi
pe denigrarea oponenţilor politici ai acestui concurent electoral.
Acelaşi comportament editorial l-a avut şi ziarul Flux, dar în raport cu concurentul electoral PPCD, pe care l-a promovat intens.

Posturile private NIT şi Antena C au avut un comportament similar, cu diferenţa că ele au favorizat PCRM şi prin faptul că nu au
organizat dezbateri electorale, limitând astfel posibilităţile partidelor de opoziţie de a-şi expune platformele şi punctele de vedere în
diverse probleme. Pe lângă faptul că, în conformitate cu decizia
CEC, dezbaterile de la Moldova 1 şi Radio Moldova au început

O altă categorie de instituţii mass-media (ziarele Timpul de
dimineaţă, Jurnal de Chişinău, Moldavskie vedomosti şi portalul
www.unimedia.md) a criticat PCRM şi a susţinut sau prezentat
în context favorabil alţi concurenţi electorali, în special pe cei de
orientare liberală – PLDM, AMN, PL.

2. Webster, D. (1992). Building free and independent media. Freedom
paper, 1. Retrieved January 29, 2008, from http://usinfo.state.gov/products/
pubs/archive/freedom/freedom1.htm
3. Eliot, D. (2003). Balance and context: Maintaining media ethics. Phi Kappa
Phi Forum. Retrieved January 25, 2007, from http://findarticles.com/p/articles/mi_qa4026

Celelalte instituţii mass-media monitorizate au avut un comportament editorial care nu indică favorizarea evidentă a unui anumit
concurent electoral. Numărul de materiale care constituie educaţie
electorală a fost foarte mic, astfel instituţiile mass-media nu au
oferit suficientă informaţie de interes public pentru cetăţenii cu
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drept de vot din Republica Moldova.
4. Datele monitorizării. Presa audiovizuală
4.1. Implicarea în campania electorală
4.1.1. TV
În perioada 5 februarie – 3 aprilie (ultima zi de campanie
electorală), posturile TV supuse monitorizării au pus pe post un
număr mare de ştiri cu impact electoral, durata acestora constituind 461 118 sec. Cel mai mare număr şi volum de ştiri electorale
a fost difuzat de Moldova 1 şi NIT (Diagrama 1).
Volumul total de emisiuni de opinii a fost de 189 164 sec, dintre
care 153 029 (80,9%) au fost difuzate de EU TV.
Moldova 1 şi TV7 s-au evidenţiat prin difuzarea celui mai mare
volum de dezbateri electorale, iar PRO TV şi Moldova 1 au pus pe
post cel mai mare volum de emisiuni de educaţie electorală. NIT
nu a organizat dezbateri, emisiuni de opinii şi a difuzat un volum
neînsemnat de materiale de educaţie electorală.
Diagrama 1. Volumul materialelor electorale difuzate la posturile
TV în perioada 5 februarie – 3 aprilie 2009
Durata/TV, 5 februarie-3 aprilie 2009, sec
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4.1.2. Radio
La posturile de radio supuse monitorizării, în perioada 5 februarie
– 3 aprilie 2009, au fost difuzate circa 7 mii de ştiri cu impact
electoral, cu durata de 796 420 sec. Circa 43 la sută din acest
volum aparţine postului Antena C. Vocea Basarabiei a difuzat
circa 76% din volumul total de emisiuni de opinii, solicitând şi
opiniile radioascultătorilor săi – vox populi. Moldova 1 a organizat
cele mai multe dezbateri electorale, iar Antena C nu a organizat
deloc dezbateri. (Diagrama 2.)
Diagrama 2. Volumul de materiale difuzate de posturile de radio
în perioada 5 februarie – 3 aprilie 2009
Durata/Radio, 5 februarie-3 aprilie 2009, sec
400000
Stiri

350000

Publicitate

300000
250000

Educatie electorala

200000

Programe electorale
speciale

150000

Emisiune de opinii

100000

Vox Populi

50000
0
Vocea
Basarabiei

Antena C

Radio Moldova

4.2. Frecvenţa citării concurenţilor electorali ca surse ale ştirilor
electorale, apariţii la TV, intervenţii directe în ştiri cu implicaţii
electorale
Moldova 1 a oferit acces preponderent guvernării, în detrimentul
partidelor de opoziţie. În perioada 5 februarie – 3 aprilie

2009, reprezentanţi ai Guvernului, ai altor instituţii de stat,
preşedintele Republicii Moldova, preşedintele Parlamentului şi alţi
reprezentanţi ai PCRM au fost citaţi în ştiri electorale de 814 ori
şi au apărut pe ecranul televizorului timp de 14081 sec. Celelalte
partide şi candidaţi independenţi luaţi împreună au servit drept
surse de ştiri electorale de 417 ori (de două ori mai puţin),
reprezentanţii lor apărând pe ecran timp de 10377 sec. Potrivit
unor studii de specialitate, o frecvenţă mai mare, dar cu o durată
mică a citării sau apariţiei pe ecran a concurentului electoral are
un impact mai puternic decât în cazul unei frecvenţe mai mici cu
o durată mai mare. De menţionat că, de cele mai multe ori, PL,
PLDM, AMN şi UC au fost citate cu scopul de a fi discreditate.
Dezechilibrul surselor în ştirile cu impact electoral în folosul
guvernării comuniste s-a menţinut şi la NIT. Guvernul,
preşedintele Republicii Moldova, preşedintele Parlamentului şi alţi
reprezentanţi ai PCRM au fost citaţi ca surse în 746 de cazuri, iar
celelalte partide – de 245 ori. Durata apariţiei pe ecran este de 17
129 sec. şi, respectiv, de 4025 sec. (de patru ori mai puţin).
PRO TV a continuat să trateze guvernarea ca şi pe ceilalţi
concurenţi electorali. Guvernul, reprezentanţii altor instituţii de
stat, preşedintele Republicii Moldova, preşedintele Parlamentului
şi alţi reprezentanţi ai PCRM au fost citaţi ca surse în 312 de
cazuri, PLDM – 147, AMN – 134, PL – 94. Reprezentanţii PLDM
au apărut pe ecran timp de 1449 sec., AMN – 1412 sec., PSD –
1161 sec., PL – 1068 sec., iar reprezentanţii guvernării – 1495 sec.
În ştirile electorale de la EU TV, reprezentanţii guvernării au
fost citaţi ca surse de 147 ori, apărând pe ecran timp de 2521 sec.
PPCD a fost citat ca sursă de 95 ori, 1816 sec., AMN – 48 ori, 340
sec. PLDM – de 44 ori, 507 sec.
La TV 7, în ştirile cu caracter electoral, reprezentanţii PD au fost
citaţi ca surse de cele mai multe ori – 220, PLDM – 169, PL – 97,
AMN – 94. Guvernul, alte instituţii de stat, preşedintele Republicii
Moldova, preşedintele Parlamentului şi alţi reprezentanţi ai PCRM
au servit drept surse de ştiri cu impact electoral de 114 ori. Ca
durată a apariţiei pe ecranul televizorului, pe primul loc se află
PD, cu 5707 sec., urmat de PLDM – 4025 sec., PSD – 2224 sec., PL
– 2140 sec., AMN – 2041 sec. Guvernul, preşedintele Republicii
Moldova şi alţi reprezentanţi ai PCRM au apărut în cadrul ştirilor
electorale timp de 1473 sec.
Ca şi în perioada precedentă de monitorizare, în ştirile electorale
difuzate de Radio Moldova, la capitolul surse, se menţine
predominanţa reprezentanţilor Guvernului şi a altor instituţii
de stat, a preşedintelui Republicii Moldova, preşedintelui
Parlamentului şi altor reprezentanţi ai PCRM, care au fost citaţi
în total de 1183 ori, aceştia vorbind timp de 26530 sec. Ceilalţi
concurenţi electorali au servit, în total, drept surse de ştiri
electorale de 275 ori (4,3 ori mai puţin), intervenind direct timp
de 5285 sec. (de cinci ori mai puţin).
În ştirile electorale difuzate de Antena C, Guvernul, reprezentanţii
altor instituţii de stat, preşedintele Republicii Moldova,
preşedintele Parlamentului şi alţi reprezentanţi ai PCRM au fost
citaţi ca surse de ştiri electorale de 1662 ori, aceştia vorbind timp
de 12802 sec. Ceilalţi concurenţi electorali au servit drept surse
de ştiri electorale de 1110 ori, intervenind pe o durată de timp de
8863 sec.

Mass-media în Republica Moldova

22

Etică şi profesionalism

iunie 2009

În perioada 5 februarie – 3 aprilie, la Vocea Basarabiei, Guvernul,
alţi reprezentanţi ai instituţiilor de stat, preşedintele Republicii
Moldova, preşedintele Parlamentului şi alţi reprezentanţi ai PCRM
au servit drept surse de ştiri cu impact electoral de 537 ori, PLDM
– 311, AMN – 221, PL - 170. Ca durată a intervenţiilor, pe primele
locuri se află PLDM – 7649 sec., urmat de AMN – 6288 sec.,
PL – 4603 sec. Guvernul, alţi reprezentanţi ai instituţiilor de stat,
preşedintele Republicii Moldova, preşedintele Parlamentului şi
alţi reprezentanţi ai PCRM au vorbit în cadrul ştirilor electorale la
Vocea Basarabiei timp de 1398 sec. De menţionat că reprezentanţii
guvernării, de regulă, refuză să colaboreze cu acest post.

evenimente sportive, emisiuni de divertisment, talk-show-uri,
Moldova 1 şi NIT au difuzat ştiri cu participarea lui Voronin
la deschiderea campionatului CSI la kickboxing (21 februarie),
ştiri cu participarea lui Voronin la un concert de la Palatul
Naţional, dedicat zilei Armatei Sovietice (23 februarie) şi la cupa
preşedintelui la şah (24 februarie). Pe data de 10 martie 2009, NIT
a difuzat o ştire privind concertul de gală în cadrul festivalului
“Mărţişor”, la care a participat şi a vorbit preşedintele Voronin.

4.3. Concurenţii electorali favorizaţi sau defavorizaţi, direct sau
indirect, în buletinele de ştiri – frecvenţă

Un exemplu de tratament preferenţial al PCRM la postul public
Moldova 1: la 8 martie, în buletinul de ştiri „Mesager” (19-00,
21-00) a fost difuzată ştirea că PCRM a organizat „al treilea marş
feminin” în sectorul Râşcani. Despre acţiunile altor partide în
această zi nu s-a spus nimic, deşi PLDM şi PSD au oferit flori
femeilor din stradă.

4.3.1. TV
În perioada 5 februarie – 3 aprilie 2009, Moldova 1, NIT, Radio
Moldova şi Antena C au favorizat masiv partidul de guvernământ,
difuzând în acelaşi timp ştiri defăimătoare, care prezintă în lumină
negativă unele partide de opoziţie, PLDM, AMN, PL, UCM, dar şi
opoziţia în general (Diagramele 3-6)).
Favorizarea PCRM s-a făcut atât prin mediatizarea iniţiativelor
electorale ale guvernării – majorarea salariilor în sectorul medicosanitar şi bugetar, a burselor, trecerea la a doua etapă de indexare
a depozitelor băneşti din perioada sovietică, reducerea preţurilor
la pâine, a tarifelor la transportul interurban, acordarea pentru
familiile defavorizate a poliţelor pe gratis la iniţiativa preşedintelui
Voronin, mărirea alocaţiilor pentru participanţii la cel de-al doilea
război mondial etc., cât şi prin prezentarea unor date care să
impresioneze electoratul necompetent în materie (cum ar fi ştirile
că Republica Moldova este „un model regional” în domeniul
asigurării medicale, că investiţiile externe au atins în anul acesta
un nivel record, că populaţia stabilă s-a majorat şi că moldovenii
se întorc de peste hotare. Un exemplu de ştire, care putea să nu
fie electorală, dar căreia i s-a dat o tentă electorală: protezarea
invalizilor pe gratis. După ce s-a vorbit despre proteze, s-a adăugat
că în ultimii opt ani alocările din bugetul de stat pentru protezarea
pe gratis au crescut de 30 de ori (Buletinul din 03 martie, 21-00).
De notat că ştiri cu evidentă încărcătură electorală au fost
transmise în afara rubricii „Electorala – 2009”: Vladimir Voronin
a dăruit mănăstirii Curchi o vază pe care a primit-o de la
patriarhul Rusiei (19 martie); participarea lui Voronin la lansarea
primului proiect de telemedicină practică din Bălţi şi, în aceeaşi
zi, la festivitatea de conectare a or. Costeşti la conducta de gaz şi la
inaugurarea staţiei tehnologice de maşini din satul Hiliuţi, Râşcani
(26 martie 2009), întâlnirea lui Voronin cu lideri ai organizaţiilor
de tineret, apoi cu studenţii orfani, participarea Zinaidei
Greceanâi la ceremonia de inaugurare a unei săli cu aparataj
radiologic la Institutul Oncologic (27 martie 2009), participarea
liderului PCRM la ceremonia de conectare la gazoduct a primelor
18 familii din Cucuruzeni, Orhei, întâlnirea lui Voronin cu
reprezentanţii etniilor din RM (29 martire 2009) ş.a.
Deşi regulamentul aprobat de CEC interzice instituţiilor
audiovizualului, cu excepţia emisiunilor cu caracter electoral,
să difuzeze materiale cu participarea concurenţilor electorali la

Pe de altă parte, la posturile publice Moldova 1, Radio Moldova,
la postul privat NIT s-a menţinut politica de ignorare a partidelor
de opoziţie sau de prezentare a lor în lumină negativă.

Pe 19 februarie, Moldova 1 a transmis că facturile pentru căldură
în Chişinău sunt mai mari din vina funcţionarilor fondului locativ,
care se subordonează primăriei. Uneori concurenţi PCRM au
fost atacaţi prin procedee „regizate”. Într-un reportaj lung de la
Moldova 1, care prezenta în culori negative starea de lucruri de
la Cimişlia, s-a menţionat printre altele că primarul este membru
AMN (22 februarie, 21-00); Relatând despre un caz de tăinuire
a armelor în satul Sipoteni, NIT a menţionat că făptaşul este
membru AMN (21 februarie, 21-30). Conferinţele de presă ale
partidelor de opoziţie au fost reflectate doar atunci când vorbitorii
defavorizau un alt partid de opoziţie sau favorizau PCRM. De
exemplu, Moldova 1 a transmis de la conferinţa de presă a PDM
că PDM consideră ciudată insistenţa unor partide de a se deschide
secţii de votare în afara ambasadelor, dar a ignorat faptul că PD
a calificat vizita lui Lavrov drept una electorală (26 februarie, 2100).
Pe data de 27 februarie, în cadrul “Mesagerului” (21-00), Moldova
1 a transmis, cu referire la Moldpres, o ştire precum că „UCM
va lupta pentru ieşirea din CSI”, deşi liderii UCM nu au declarat
acest lucru. Ştirea respectivă a fost difuzată în aceeaşi zi de Radio
Moldova, NIT, iar a doua zi şi de Antena C.
În baza unei ştiri a agenţiei Omega, Moldova 1 a informat în
cadrul buletinului de ştiri din 15 martie 2009 că „Edinaia Rossia”
neagă că ar colabora cu UCM, după cum declarase anterior
formaţiunea lui Tarlev. UCM nu i s-a oferit dreptul la replică
nici în cadrul acestei ştiri, după cum s-ar fi cuvenit, nici ulterior.
Ştirea respectivă a fost difuzată şi de NIT (16 martie 2009, 20-00),
Radio Moldova (16 martie 2009, 18-00) şi Antena C (17 martie,
17-00). La NIT, pe 16 martie (20-00) şi pe 17 martie 2009 (2130), s-a difuzat ştirea precum că oscilaţiile bruşte ale cursului
leului sunt direct legate de campania electorală şi că panica le
este convenabilă lui V. Filat şi V. Tarlev, fără să li se ofere acestora
dreptul la replică.
La 24 martie, Moldova 1 a difuzat o ştire preluată de pe Moldpres
potrivit căreia 30 de ONG-uri din România solicită facilitarea
trecerii frontierei pentru perioada 26-28 martie, pentru a
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Diagrama 3. Concurenţii favorizaţi sau defavorizaţi în buletinele
de ştiri la Moldova 1 – frecvenţa

Diagrama 5. Concurenţii favorizaţi sau defavorizaţi în buletinele
de ştiri la Radio Moldova – frecvenţa

Moldova 1, favorizare/defavorizare în buletinele de ştiri,
5 februarie-3 aprilie 2009
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Radio Moldova, favorizare/defavorizare în buletinele de
ştiri, 5 februarie-3 aprilie 2009
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Diagrama 4. Concurenţii favorizaţi sau defavorizaţi în buletinele
de ştiri la NIT – frecvenţa

Diagrama 6. Concurenţii favorizaţi sau defavorizaţi în buletinele
de ştiri la Antena C – frecvenţa

NIT, favorizare/defavorizare în buletinele de ştiri,
5 februarie-3 aprilie 2009

Antena C, favorizare/defavorizare în buletinele de ştiri,
5 februarie-3 aprilie 2009
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La PRO TV, TV 7 şi Vocea Basarabiei numărul de ştiri
defavorabile a fost mai mare decât numărul de ştiri favorabile
PCRM. Ca şi partidul de guvernământ, partidele de opoziţie
au beneficiat la aceste posturi de o mediatizare mai largă şi mai
echidistantă. La TV 7 se observă tendinţa favorizării PD (vezi
diagramele 8-10).
Diagrama 8. Concurenţii favorizaţi sau defavorizaţi în buletinele
de ştiri la PRO TV – frecvenţa
Pro TV, favorizare/defavorizare în buletinele de ştiri,
5 februarie-3 aprilie 2009
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EU TV a favorizat PPCD şi PCRM, care a fost prezentat uneori
şi în lumină negativă. Partidele de opoziţie – PLDM, AMN,
PL, UCM au fost vizate de cele mai multe ori cu scopul de a fi
discreditate. De exemplu, EU TV a difuzat mai multe ştiri axate pe
faptul că un membru al PLDM ar fi „mason” (Diagrama 7).
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La Moldova 1, ponderea ştirilor ce favorizau PCRM, în numărul
total de ştiri cu impact electoral, a fost de 22,5%, la Radio Moldova
– 37,2%, la NIT – 30% şi la Antena C – 38,8%. Pentru comparaţie,
la EU TV acest indicator a fost de 5,6%.

EU TV, favorizare/defavorizare în buletinele de ştiri,
5 februarie-3 aprilie 2009

AV

De menţionat că, la 26 martie, editorul săptămânalului de limbă
rusă „SP” din Bălţi, Slava Perunov, a fost lovit la o întrunire
electorală a şefului statului Vladimir Voronin, la Palatul de
Cultură din localitate. Moldova 1, NIT, Radio Moldova, Antena
C, Euro TV, care au mediatizat pe larg cazul agresării în Piaţa
Marii Adunări Naţionale a unui jurnalist de la agenţia „Omega”, au
ignorat acest caz.

Diagrama 7. Concurenţii favorizaţi sau defavorizaţi în buletinele
de ştiri la EU TV – frecvenţa
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sărbători ziua Unirii Basarabiei cu România, în această acţiune
fiind implicate PL şi PLDM. Reprezentanţilor acestor partide
nu li s-a solicitat opinia. De la conferinţa de luni, 23 martie
2009, organizată de liderii PLDM, posturile Moldova 1, NIT au
mediatizat declaraţiile preşedintelui PLDM Vlad Filat referitoare
la cazul de agresiune a jurnaliştilor de la agenţia OMEGA de
către un membru PLDM, dar nu au prezentat şi declaraţiile
sale referitoare la modul în care au fost reflectate mitingurile
organizate de PLDM. Filat a afirmat în special că unii jurnalişti
ar fi falsificat, prin montaj, declaraţiile unor participanţi la
mitingurile precedente ale PLDM. Un membru al PLDM, prezent
la conferinţă, a confirmat că nu le-a spus jurnaliştilor că ar fi fost
plătit pentru a veni la miting, aşa cum s-a menţionat în ştirile unor
posturi de televiziune.
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Diagrama 9. Concurenţii favorizaţi sau defavorizaţi în buletinele
de ştiri la TV7 – frecvenţa
TV 7, favorizare/defavorizare în buletinele de ştiri,
5 februarie-3 aprilie 2009
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Diagrama 10. Concurenţii electorali favorizaţi sau defavorizaţi în
buletinele de ştiri la Vocea Basarabiei – frecvenţa
Vocea Basarabiei, favorizare/defavorizare în buletinele de ştiri,
5 februarie-3 aprilie 2009
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4.4 Concurenţii electorali favorizaţi sau defavorizaţi, direct sau
indirect, în emisiunile de opinie – frecvenţa
În emisiunile de opinie de la EU TV, partidele de opoziţie –
PLDM, AMN, PL, PSD, PD – au fost prezentate în lumină
negativă, fiind totodată favorizate PPCD şi PCRM, iar în
emisiunile de opinie de la Vocea Basarabiei a fost criticat de cele
mai multe ori partidul de guvernământ şi, rareori, MAE, PPCD.
Diagrama 11. Concurenţii electorali favorizaţi sau defavorizaţi în
emisiunile de opinie la EU TV – frecvenţa
EU TV, favorizare/defavorizare în emisiunile de opinie,
5 februarie-3 aprilie 2009
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Diagrama 12. Concurenţii electorali favorizaţi sau defavorizaţi în
emisiunile de opinie la Vocea Basarabiei – frecvenţa
Vocea Basarabiei, favorizare/defavorizare în emisiunile
de opinie, 5 februarie-3 aprilie 2009
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În perioada 5 februarie – 3 aprilie 2009, în cele 12 ziare monitorizate au apărut 3149 articole care au vizat, direct sau indirect, campania electorală, cu o suprafaţă totală de circa 1360 mii centimetri
pătraţi.
Genul jurnalistic care a prevalat pe toată durata campaniei electorale au fost ştirile care au constituit în ansamblu pe perioada
monitorizării peste 53%. Totodată, în ultimele săptămâni înaintea
scrutinului numărul ştirilor a scăzut în favoarea articolelor de
opinie şi a materialelor cu caracter publicitar. Datele statistice
finale relevă că fiecare dintre aceste două genuri de articole –
materiale de opinie şi cele publicitare, au ocupat câte aproximativ
20-21% din suprafaţa totală afectată temei alegerilor.
În perioada campaniei electorale, materialele de educaţie
electorală au apărut foarte rar, numărul total al acestora fiind
de numai 80. Ziarul Flux este singura publicaţie care nu a plasat
niciun articol de educaţie electorală timp de două luni, iar Moldova Suverană a rezervat acestei teme 35 centimetri pătraţi.
Pe primul loc ca număr de materiale care au vizat direct sau
indirect alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 s-a situat Timpul
de dimineaţă care a publicat 693 materiale tematice pe o suprafaţă
de circa 196 mii centimetri pătraţi. Aproape jumătate au fost ştiri,
urmate de articole de opinie şi publicitate electorală comandată de
mai mulţi concurenţi electorali, în special de partidele de orientare
liberală.
Ca suprafaţă a articolelor, întâietatea o deţine Moldova Suverană
(270 278 cm p. pentru 506 articole), circa 40% din suprafaţa
indicată fiind ocupată de publicitate electorală marcată, toată în
favoarea PCRM, aproximativ aceeaşi suprafaţă fiind afectată şi
ştirilor. În rest, ziarul a publicat articole de opinie şi interviuri care
au favorizat acelaşi concurent electoral. Urmează Nezavisimaia
Moldova cu 404 articole care au ocupat peste 204 mii centimetri
pătraţi, inclusiv peste 65 mii cm p. de publicitate electorală în
favoarea PCRM şi ziarul Flux cu aproximativ aceeaşi suprafaţă,
dar un număr de articole de circa două ori mai mic (233). De
remarcat că Flux a avut cea mai mare suprafaţă afectată articolelor
de opinie pe tema alegerilor – peste 68 mii cm p. De asemenea,
acest ziar a plasat exclusiv reclama electorală a PPCD care nu a
fost marcată corespunzător cerinţelor Regulamentului de
reflectare a campaniei electorale, aprobat de CEC.
Jurnal de Chişinău a publicat în perioada campaniei electorale
494 articole tematice cu o suprafaţă totală de 183 mii cm p. Peste
45% dintre acestea au fost ştiri, urmate de publicitate (24%) şi
articole de opinie (22%). Jurnal de Chişinău a fost ziarul care a
publicat cele mai multe articole de educaţie electorală, în principal
acestea fiind inserate în suplimentul de educaţie civică şi electorală
„Obiectiv”, editat de Asociaţia Presei Indepenedente (API) şi
distribuit de 17 ziare, inclusiv de Jurnal de Chişinău, dar şi de alte
două ziare monitorizate – SP şi Cuvântul.
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5.1. Implicarea în campania electorală
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Ziarul Moldavskie vedomosti a publicat 265 materiale tematice
care au ocupat o suprafaţă de peste 101 mii centimetri pătraţi, ca
gen jurnalistic prevalând ştirile şi articolele de opinie.
Din suprafaţa totală de peste 67 mii cm p., pe care au fost publicate 131 articole în ziarul SP, peste 45% au fost materiale publicitare, urmate de ştiri şi articole de educaţie electorală. Aceeaşi
tendinţă s-a înregistrat şi în cazul publicaţiei Cuvântul, cu toate că
în acest ziar au fost publicate mai multe materiale tematice cu o
suprafaţă mică.
Timp de două luni, Săptămîna a publicat 136 articole care au
constituit subiectul prezentei monitorizări, cu o suprafaţă totală
de circa 39 mii cm p., cel mai mult spaţiu (37%) fiind afectat
publicităţii, urmată de articole de opinie şi ştiri.
Komsomolskaia pravda v Moldove s-a implicat destul de puţin în
reflectarea campaniei electorale, publicând în această perioadă 102
materiale care au vizat, într-un fel sau altul, alegerile din Moldova,
în mare parte acestea fiind ştiri relativ neutre sau materiale de
educaţie electorală. Pe ultima sută de metri, însă, ziarul a publicat un amplu interviu cu fostul preşedinte al Ucrainei, Leonid
Kravciuk care favoriza evident concurentul electoral PCRM.
Ziarele locale Realitatea şi Vesti Gagauzii nu au reflectat foarte
activ campania electorală. Puţinele materiale tematice din aceste
ziare s-au referit mai curând la educaţia electorală a cetăţenilor în
detrimentul ştirilor şi articolelor de opinie despre alegeri.
Notă: la analiza comparativă a acestui indicator, trebuie să ţinem
cont de numărul de apariţii pe săptămână, precum şi de numărul
de pagini.
Diagrama 13. Suprafaţa şi genurile articolelor în ziarele monitorizate (5 februarie – 3 aprilie 2009)
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5.1.2. Agenţii de presă şi portaluri de ştiri
În perioada 5 februarie – 3 aprilie 2009, cele două agenţii de
ştiri monitorizate, Moldpres şi Infotag, au inclus în fluxurile lor
cotidiene un număr total de 637 ştiri relevante, cu un total de circa
933 mii semne (fără spaţiu). Infotag a reflectat mai activ campania
electorală, 60% din numărul de ştiri şi din suprafaţa acestora revenind anume acestei agenţii. De asemenea, Infotag a oferit ştiri mai

iunie 2009
variate, având câteva surse de informaţie diferite, care au prezentat
toţi concurenţii electorali.
Utilizatorii de Internet au putut accesa în această perioadă 691
ştiri proprii sau preluate pe tema alegerilor, plasate pe site-urile
www.unimedia.md şi www.omg.md, cu un total de circa 1061,5
mii semne. Aproape 65% din numărul de ştiri şi jumătate din
suprafaţa acestora au revenit www.omg.md.
Diagrama 14. Suprafaţa ştirilor agenţiilor de ştiri şi portalurilor
web (5 februarie – 3 aprilie 2009)
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5.2. Candidaţii, partidele favorizate sau defavorizate, direct sau
indirect, în ştiri şi emisiunile de opinii – frecvenţa
5.2.1. Ziare
Pe toată durata campaniei electorale, Moldova Suverană a
favorizat intens partidul de guvernământ, atât în ştiri, cât şi în
materialele de opinie. Astfel, în 169 din cele 179 de ştiri şi în 19
din cele 23 de alte materiale jurnalistice care au vizat alegerile
parlamentare, PCRM a fost prezentat pe un ton laudativ, ca
promotor al reformelor şi garant al stabilităţii în societate. Au fost
mediatizate cu lux de amănunte întâlnirile şi vizitele lui Vladimir
Voronin în calitate dublă de preşedinte al republicii şi lider al
PCRM, iniţiativele cu impact social ale preşedintelui şi ale guvernului, inclusiv majorarea burselor studenţilor, aşa-numita „pâine
socială” etc. La fel, ziarul a abundat în articole care au relatat despre pretinsele realizări economice care, de asemenea, au favorizat
indirect PCRM, de cele mai multe ori făcându-se comparaţie cu
situaţia de acum opt ani, adică de până la venirea la guvernare a
comuniştilor. Spre exemplu, într-un singur număr (13 februarie),
ziarul a publicat articole cu următoarele titluri: „Moldova a atins
un volum record de investiţii străine directe”, „În ultimii şapte ani
a crescut volumul global al producţiei agricole”, „Criza financiară
nu ameninţă vinul moldovenesc”, „Cresc salariile lucrătorilor
medicali” etc. După anunţarea rezultatelor sondajului de opinie
privind preferinţele electorale ale cetăţenilor, Moldova Suverană
le-a comentat pe un ton triumfător, titrând: „PCRM este sortit să
nu lase R. Moldova în braţele bandiţilor politici”, prin „bandiţi”
subînţelegându-se partidele de orientare liberală. Ziarul a plasat
exclusiv şi pe suprafeţe foarte mari publicitate electorală a PCRM,
indicând că aceasta ar fi achitată din fondul electoral al respectivului concurent electoral. Astfel, Moldova Suverană a plasat, timp de
două luni, o suprafaţă-record de reclamă marcată – circa 106 mii
centimetri pătraţi, toată a PCRM. Cu toate acestea, în rapoartele
financiare prezentate la CEC, PCRM a indicat sume destul de mici
transferate pe contul companiei care editează acest ziar – CNI
“Moldova Suverană” SRL.
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Ştirile care vizează alte partide decât PCRM au fost selectate cu
mare grijă de redacţia ziarului, fiind publicate doar informaţii
care pun aceşti concurenţi electorali într-o lumină proastă. De
asemenea, politica editorială a ziarului Moldova Suverană în
campania electorală s-a axat pe critica dură, deseori defăimătoare,
a partidelor de opoziţie şi a liderilor acestora. Conducătorii
Partidului „Alianţa „Moldova Noastră”, Partidului Liberal Democrat din Moldova, Partidului Liberal şi ai Uniunii Centriste au
fost învinuiţi de corupţie, incapacitate de a administra treburile
statului, etichetaţi ca „asasini”, „bandiţi” şi „tâlhari”. În editoriale
şi articole de opinie au fost utilizate calificative cel puţin jignitoare
în raport cu liderii opoziţiei: „puradel”, „căpuşă”, „copil întârziat”, „terchea-berchea”, „balast”, „rataţi” etc. Vasile Tarlev a fost
etichetat ca fiind unul dintre „mâncăii şi mincinoşii” care bat la
uşa alegătorului; PLDM calificat ca „un proiect politic de unică
folosinţă”, iar „gruparea Ghimpu-Chirtoacă rage unirea Moldovei
cu România”, Filat, Urechean, Tarlev, Ghimpu, Serebrian şi Diacov
fiind „dihanii politruce” etc. Ori de câte ori au fost pomeniţi în
Moldova Suverană, aceştia apăreau în context negativ, deseori pe
un ton zeflemitor.
Singurul concurent electoral (în afară de PCRM) care nu a fost
criticat de Moldova Suverană în această perioadă a fost Partidul
Popular Creştin-Democrat. Din numărul total de articole (506)
publicate de Moldova Suverană în perioada 5 februarie – 3 aprilie
2009, doar 153 sau 30% au fost neutre, în celelalte cazuri ziarul a
fost părtinitor.
Diagrama 15. Prezentarea concurenţilor electorali în ziarul Moldova Suverană (5 februarie – 3 aprilie 2009)
Moldova suverana (stiri)

întregi au fost dedicate promovării imaginii PPCD, inclusiv prin
publicarea rezoluţiilor unor formaţiuni politice europene, la care
este afiliat acest concurent electoral, a mesajelor de susţinere
pentru PPCD din afara ţării (Bulgaria, Georgia etc.) şi a unor
materiale mari despre candidaţii PPCD la funcţia de deputat,
precum şi despre liderul acestuia care sunt prezentaţi ca persoane
„curajoase”, „inteligente”, „energice” şi „cutezătoare”. Pe de altă
parte, Flux a publicat articole prin care critică vehement celelalte
partide şi liderii acestora, mai puţin PCRM, primii fiind acuzaţi
de apartenenţă la clanuri masone şi mafiote, deseori utilizânduse un limbaj denigrator. Astfel, oponenţii politici ai PPCD – PL,
AMN şi PLDM şi alţii, au fost acuzaţi de „infracţiuni electorale”,
evidenţă contabilă dublă etc., în ziar apărând articole intitulate
„Politică, business, mafie şi canalia liberală”, „Mafia lui Urechean”,
„Despre ticăloşi, trântori şi cei care vor să ajungă cu orice preţ
în Parlament”, „MAE are doi membri reali, ex-istoricul Anatol
Petrenco şi ştampila” etc. (titluri dintr-o singură ediţie a ziarului, 6
martie a.c.). Din numărul total de articole (233) publicate de Flux
în perioada 5 februarie – 3 aprilie 2009, doar 32 sau 14% au fost
neutre, în celelalte cazuri ziarul a fost părtinitor. Acesta este unul
din cele mai slabe rezultate privind raportul dintre numărul total
de articole/reportaje şi articolele/reportajele neutre, înregistrate de
cele 24 instituţii mass-media monitorizate (ziare, agenţii de presă
şi portaluri informaţionale, posturi de radio şi TV).
Diagrama 16. Prezentarea concurenţilor electorali în ziarul Flux (5
februarie – 3 aprilie 2009)
Flux (stiri)
60
50
40
30

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

20
10

PL
DM

AE

PC

M

UC

PP
R

PL

PS
D

D
PP
C

N

PL
D

AM

PD

PC
RM

0

P

U
S

E
LD
M

C

A
M

P

U
C

R
P

SD
P

L

N
M

P

N
P

P

P
D
C
R
M
A
M
N
P
PC
D

În timpul campaniei electorale, ziarul Flux a favorizat constant
concurentul electoral PPCD şi a dus un adevărat „război” mediatic împotriva oponenţilor politici ai acestuia, deseori utilizând
un limbaj agresiv, caricaturi, colaje şi pamflete jignitoare. Pe de
o parte, toate ştirile şi articolele de opinie publicate în această
perioadă şi care au vizat alegerile au favorizat direct sau indirect
PPCD. La fel, PPCD a beneficiat de publicitate electorală exclusivă
în acest ziar, care însă nu a fost marcată corespunzător. Pagini
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În cele două luni de monitorizare, Jurnal de Chişinău a defavorizat, direct sau indirect, PCRM şi PPCD, promovând în schimb
partidele de orientare liberală şi optând pentru consolidarea
acestora în vederea constituirii unei coaliţii după alegeri. Ziarul a
publicat ştiri, articole de opinie şi investigaţii jurnalistice care au
prezentat PCRM în context negativ, a analizat declaraţiile de avere
ale demnitarilor, depuse la Comisia Centrală de Control, ajungând
la concluzia că declaraţiile unor demnitari (reprezentanţi ai
PCRM, PD şi AMN) nu ar corespunde realităţii. De asemenea, au
fost semnalate cazuri de utilizare a resurselor administrative, contrar legii, de către reprezentanţii mai multor concurenţi electorali
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(PCRM, PPCD, AMN, PD). Liderul PCRM Vladimir Voronin a
fost acuzat că nu-şi declară toate averile şi veniturile, că a provocat
o isterie antiromânească şi a ordonat expulzarea unor cetăţeni
români aflaţi în R. Moldova, că face presiuni pentru promovarea
afacerilor feciorului său etc. Au mai fost publicate relatări de la
întâlnirile electorale din mai multe localităţi, la care „Voronin a
fost huiduit”. PCRM a fost defavorizat inclusiv prin mediatizarea
intensă a acţiunilor şi a declaraţiilor opoziţiei care au învinuit
partidul de guvernământ că încearcă să ascundă de opinia publică
urmările crizei economice mondiale pentru RM, că ar intenţiona
să fraudeze rezultatele alegerilor prin majorarea artificială a
numărului cetăţenilor cu drept de vot etc.
Din totalul de 494 articole publicate de Jurnal de Chişinău care au
constituit obiectul prezentei monitorizări, 202 (41%) au fost neutre, în celelalte autorii au fost mai mult sau mai puţin părtinitori în
raportul cu unul sau mai mulţi concurenţi electorali.
Diagrama 17. Prezentarea concurenţilor electorali în ziarul Jurnal
de Chişinău (5 februarie – 3 aprilie 2009)
Jurnal de Chisinau (stiri)
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În campania electorală, publicaţia Săptămîna a păstrat o anumită
neutralitate faţă de partidul de guvernământ, pe care în unele
cazuri l-a criticat, iar în altele l-a prezentat în context pozitiv. În
acelaşi timp, ziarul a manifestat simpatie pentru AMN şi PLDM,
în timp ce alte partide necomuniste au beneficiat de un „tratament” oarecum neutru. Singura excepţie a constituit-o Partidul
Liberal şi Dorin Chirtoacă, antipatia ziarului pentru acest concurent electoral şi exponenţii acestuia remarcându-se tranşant.
Spre exemplu, în articolul „Taxa Chirtoacă” din 13 februarie 2009,
ziarul îndeamnă cititorii: „Oameni, fiţi vigilenţi! Să nu cocoţăm în
parlament Prostia şi incompetenţa din centrul Chişinăului. Variante de vot: Stejarul lui Filat, Soarele lui Serafim, Mărţişorul lui
Braghiş etc. Numai nu PL. Căci PL trebuie să se ducă exact acolo
unde trebuie: în PL”.
Din numărul total de articole tematice (136) publicate de
Săptămîna în perioada 5 februarie – 3 aprilie 2009, 53 materiale
sau 39% au fost neutre.
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Diagrama 18. Prezentarea concurenţilor electorali în Săptămîna (5
februarie – 3 aprilie 2009)
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În ştirile publicate de Timpul de dimineaţă în cele două luni ale
campaniei electorale, concurentul electoral PCRM a apărut doar
în context negativ, la fel ca şi PPCD. Ziarul a învinuit PCRM că
minte poporul, încercând să ascundă faptul că ţara este afectată
de criza economică, că a pregătit fraudarea alegerilor şi a utilizat
resursele administrative în scop electoral. De asemenea, PCRM
a fost aspru criticat pentru expulzarea a doi cetăţeni români din
staff-ul PLDM şi impunerea interdicţiei de a intra în ţară pentru
cetăţenii români în zilele când a fost marcată aniversarea Unirii
Basarabiei cu România. A fost publicată scrisoarea lui Voronin
către Nazarbaev, preşedintele Kazahstanului, prin care este
discreditat omul de afaceri Anatol Stati, precum şi articole care
încearcă să convingă cititorii că Voronin ar intenţiona să
acapareze afacerile lui Stati, iar soţia preşedintelui Voronin – că
încearcă să „cumpere” voturi pentru PCRM cu ajutoare umanitare. PPCD a fost acuzat că desfăşoară o campanie murdară şi
manipulează electoratul, fiind comentate zvonurile potrivit cărora,
dacă pierde alegerile, Iu. Roşca intenţionează să plece din ţară. În
câteva rânduri, Timpul de dimineaţă a criticat concurentul electoral MAE şi pe liderul acestei formaţiuni Anatol Petrencu, acuzaţi
că „au spart frontul comun al democraţilor”.
Partidele liberale (PLDM, AMN şi PL) au fost prezentate doar
în context pozitiv, iar activităţile acestora au fost lăudate şi
salutate. Acţiunea „Votează fără frică”, organizată de PLDM, a
fost mediatizată intens, la fel ca şi alte acţiuni anticomuniste ale
concurenţilor electorali. Ziarul a salutat şi promovat „consolidarea polului liberal-democratic” care ar fi urmat să formeze după
alegeri noua majoritate politică din R. Moldova.
Din totalul de 693 de materiale jurnalistice despre alegeri, publicate în Timpul de dimineaţă în perioada campaniei electorale, 175
de articole (25%) au fost neutre, restul textelor au fost mai mult
sau mai puţin părtinitoare (Diagrama 19).
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Diagrama 19. Prezentarea concurenţilor electorali în ziarul Timpul
de dimineaţă (5 februarie – 3 aprilie 2009)
Timpul de dimineata (stiri)
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Diagrama 20. Prezentarea concurenţilor electorali în ziarul Moldavskie vedomosti (5 februarie – 3 aprilie 2009)
Moldavskie Vedomosti (stiri)

120
100

200

80

150

60

100

Timpul de dimineata (alte articole)

160
140
120
100
80
60
40
20
0

E

P

U

LD
M

A

M
P

M

U
C

R

U
M

PR

P

P

P

SD

L
P

N

P

Favorizare

Favorizare
Defavorizare

PC

M
A

D
P

C
R
M
P

E
A

LD
M

M

P

R

U
C

V

P

A

L

SD

P

P

PN

D

S

PC
P

N

LD
P

M
A

P

Moldavskie Vedomosti (alte articole)

40

Defavorizare

35
30
25
20
15
10
5

SB

PSD

UC

LD
M

E

P

M

A

C
P

P

M

U

U
C

U
M

SD
P

P

D
P

PC

N
M
A

C
R
M
P

L

Nezavisimaia Moldova (stiri)

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

D

Favorizare
Defavorizare

Nezavisimaia Moldova (alte articole)

60
50
40
30
20
10

T
T

B
S

E
A

LD
M
P

M

N
L
P

U
C

S
D
P

L
P

D
P
C

N
M
A

C
R
M

0

P

Concurentul electoral favorit al ziarului Nezavisimaia Moldova
a fost PCRM, în acest ziar fiind publicate aceleaşi articole care
slăvesc realizările guvernului din ultimii opt ani, ca şi în Moldova Suverană. Practic, în toate ştirile şi materialele de opinie
în care a fost pomenit, PCRM a fost prezentat în context pozitiv.
La fel, ziarul a publicat pe suprafeţe mari relatări despre participarea lui V. Voronin la diferite evenimente, mai multe scrisori
şi apeluri din partea unor persoane care cheamă electoratul să
voteze PCRM, interviuri cu V. Voronin care declară că, în cazul în
care PCRM va pierde alegerile, „în câteva luni ţara se va duce de
râpă”. Pentru a promova concurentul electoral PCRM, pe care îl
favorizează intens, ziarul face trimitere la preşedintele rus Dmitri
Medvedev, care ar fi declarat că în Transnistria nu se varsă sânge

PPCD

Numai 17% din articolele tematice (68 din 404), publicate în
această perioadă în Nezavisimaia Moldova, au fost prezentate de o
manieră neutră, în celelalte cazuri, autorii au manifestat partizanat
politic.
Diagrama 21. Prezentarea concurenţilor electorali în ziarul Nezavisimaia Moldova (5 februarie – 3 aprilie 2009)
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În acelaşi timp, Moldavskie vedomosti a favorizat concurenţii electorali din opoziţie, inclusiv PLDM şi AMN, acţiunile şi declaraţiile
cărora au fost mediatizate şi comentate în context pozitiv. În cazul
ziarului Moldavskie vedomosti, doar 19% din numărul total de articole publicate în campania electorală au fost neutre (51 din 265)
(Diagrama 20).
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În acelaşi timp, opoziţia necomunistă, în special partidele de
doctrină liberală, sunt criticate dur, luate în derâdere şi etichetate
ca fiind nişte grupări cu interese obscure. Astfel, aceşti concurenţi
electorali au fost învinuiţi că le plătesc participanţilor la acţiunile
lor de protest, blochează intenţionat achitarea salariilor majorate
pentru bugetari, nu respectă Constituţia, au provocat panică pe
piaţa valutară etc. Cu trimitere la ziarul „Flux”, Nezavisimaia
Moldova i-a acuzat pe liderii PLDM şi AMN de apartenenţă la
„masoneria mincinoasă” şi că ar reprezenta interesele lumii interlope. Ziarul a exploatat incidentul cu o echipă de jurnalişti care a
fost agresată de un reprezentant PLDM, scopul fiind discreditarea
definitivă a acestui concurent electoral.

D

În toate ediţiile ziarului Moldavskie vedomosti apărute în timpul
campaniei electorale, partidul de guvernământ şi liderul acestuia
au fost criticaţi vehement. PCRM a fost învinuit că ar fi adus
economia la faliment, că peste 800 mii de cetăţeni au fost nevoiţi
să plece la muncă în străinătate, că încalcă legislaţia electorală
organizând mese de binefacere în timpul campaniei electorale etc.
A fost publicată scrisoarea lui V. Voronin adresată lui N. Nazarbaev, preşedintele Kazahstanului, în care este criticată activitatea
companiei „Ascom Grup”, numită de Voronin „afacere dubioasă”.
Moldavskie vedomosti a semnalat cazul agresării jurnalistului Slava
Perunov din Bălţi de boxerii unui complex sportiv din Bălţi, în
momentul când jurnalistul a încercat să intre în sala unde avea loc
o întâlnire electorală a lui Voronin, a publicat declaraţiile fostului
consilier prezidenţial S. Mocanu care cerea să-i fie intentat un dosar penal lui Voronin pentru uzurparea puterii în stat, încălcarea
drepturilor omului şi subminarea economiei naţionale etc.
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numai datorită lui Voronin, la patriarhul Kiril al Rusiei, care laudă
relaţiile dintre autorităţile moldoveneşti şi biserică etc.
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Komsomolskaia pravda v Moldove a reflectat campania electorală
tangenţial, preferând să le ofere cititorilor informaţie minimă pe
această temă. Totuşi, materialele selectate au pus într-o lumină
pozitivă PCRM, această favorizare manifestându-se în special
în ultimele săptămâni înaintea scrutinului (cu două zile înainte
de alegeri, ziarul a publicat un interviu de o pagină cu fostul
preşedinte al Ucrainei, Leonid Kravciuk, care favoriza evident
concurentul electoral PCRM).
PL şi PLDM sunt concurenţii electorali care au fost cel mai des
defavorizaţi în articolele publicate în Komsomolskaia pravda v
Moldove. Din cele 102 articole monitorizate, 27 (26%) au fost
neutre. În celelalte, autorii au folosit spaţiul de ziar pentru a-şi
exprima propriile simpatii sau antipatii politice.
Diagrama 22. Prezentarea concurenţilor electorali în ziarul Komsomolskaia pravda v Moldove (5 februarie – 3 aprilie 2009)
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Ziarul SP (Bălţi) a prezentat concurenţii electorali preponderent
neutru, cu unele note critice la adresa PCRM, pe care mai mult l-a
criticat, deşi uneori acesta a fost prezentat şi în culori neutre sau
pozitive. Ziarul a semnalat că un simpatizant al PCRM a venit în
redacţie cu o grenadă care s-a dovedit a fi butaforică şi a publicat
un articol care îl prezintă într-un context defavorabil pe candidatul PCRM din Bălţi, V. Vitiuc.
În timpul campaniei electorale, SP a publicat materiale de la dezbateri electorale cu participarea a 12 concurenţi electorali, la care
PCRM nu a dorit să participe. În suplimentul tematic „Svobodnîi
mikrofon”, ziarul a publicat cu regularitate informaţii despre viaţa
de partid, prezentând activitatea mai multor concurenţi electorali.
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Săptămânalul Cuvântul (Rezina) a prezentat, în ştiri şi în materialele de opinie, PCRM doar în context negativ, iar partidele
de opoziţie, preponderent în context pozitiv. Ziarul a organizat
dezbateri electorale, în cadrul cărora au fost analizate promisiunile concurenţilor electorali. PCRM nu a răspuns invitaţiei de a
participa la dezbateri. Din numărul total de articole tematice (152)
publicate de Cuvântul în perioada 5 februarie – 3 aprilie 2009, 82
de materiale sau 54% au fost neutre. (Diagrama 23)
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SP a înregistrat unul din cei mai buni indicatori din presa scrisă în
ce priveşte raportul dintre totalul de articole tematice şi articolele
neutre (77 din 131 sau 59%).
Diagrama 24. Prezentarea concurenţilor electorali în ziarul SP (5
februarie – 3 aprilie 2009)
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Diagrama 23. Prezentarea concurenţilor electorali în ziarul Cuvântul (5 februarie – 3 aprilie 2009)
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Ziarele Realitatea (Soroca) şi Vesti Gagauzii (Comrat) s-au
implicat mai puţin activ în reflectarea campaniei electorale şi au
publicat preponderent materiale care se referă la procesul electoral
propriu-zis, inclusiv hotărârile consiliilor electorale locale privind
constituirea secţiilor de votare etc.
5.2.2. Agenţii de presă şi portaluri de ştiri
Agenţia de ştiri Moldpres a avut un comportament editorial total
partizan în favoarea PCRM, care a fost prezentat exclusiv pe un
ton laudativ. În acelaşi timp, agenţia a manipulat opinia publică
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Agenţia Moldpres a favorizat PCRM inclusiv în ziua alegerilor,
când a difuzat ştiri despre cum au votat Voronin, Lupu şi
Greaceanâi – primele trei persoane pe lista PCRM, dar nu a relatat
despre votul liderilor celorlalte partide concurente în alegeri.
Ştirea despre exercitarea dreptului de vot de către V. Voronin s-a
intitulat “Preşedintele ţării a votat pentru continuitatea dezvoltării
Republicii Moldova” şi a continuat cu următorul pasaj: “Întrebat,
în calitatea sa de lider de partid, cum apreciază şansele PCRM în
aceste alegeri, Vladimir Voronin a declarat că, cu susţinerea poporului, este sigur de victoria comuniştilor în actualul scrutin”.
Din numărul total de ştiri tematice (255) publicate în fluxul
social-politic al agenţiei Moldpres în perioada 5 februarie – 3
aprilie 2009, 68 de ştiri sau 27% au fost neutre. (Diagrama 25)
Agenţia de ştiri Infotag a reflectat campania electorală echilibrat,
prezentându-i pe toţi concurenţii electorali, uneori în context
pozitiv, alteori în context negativ, în funcţie de evenimentele cu
participarea acestora care s-au produs în această perioadă sau de
declaraţiile publice care i-au vizat. Totuşi, PCRM a apărut mai des
în context negativ, iar acest lucru se explică prin faptul că agenţia a
relatat despre majoritatea absolută a evenimentelor electorale, in-

Diagrama 25. Prezentarea concurenţilor electorali în fluxul de ştiri
al agenţiei Moldpres (5 februarie – 3 aprilie 2009)
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clusiv despre conferinţele de presă ale concurenţilor, iar partidele
de opoziţie care critică PCRM au fost mai active în organizarea
acestora. Totodată, aceste partide au apărut în context pozitiv
tocmai pentru că au organizat evenimentele respective.
Diagrama 26. Prezentarea concurenţilor electorali în fluxul de ştiri
al agenţiei Infotag (5 februarie – 3 aprilie 2009)
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prin trierea ştirilor şi scoaterea din context a unor declaraţii,
făcute de reprezentanţii opoziţiei. Tratamentul discriminatoriu
al acestei agenţii faţă de concurenţii electorali s-a manifestat şi în
reflectarea evenimentelor organizate de aceştia. Astfel, Moldpres
a preferat să nu scrie deloc despre unele acţiuni ale opoziţiei sau
să le prezinte critic, pe când puţinele acţiuni care pun în lumină
pozitivă PCRM au fost prezentate cu lux de amănunte, spre
exemplu, aşa-numitul „Marş de Stânga” în sectorul Ciocana al
capitalei. De asemenea, au fost prezentate detaliat evenimentele cu
participarea primelor persoane de pe lista de candidaţi a PCRM,
inclusiv a lui V. Voronin, M. Lupu sau Z. Greceanâi, toate etapele
Turneului internaţional de şah „Cupa Preşedintelui”, apelul de
a susţine PCRM, lansat de pastorul de la biserica evanghelică
dintr-un sector al capitalei etc. Totodată, Moldpres nu a trecut
cu vederea unele acuzaţii, aduse opoziţiei de terţe persoane,
organizaţii sau alţi concurenţi electorali. De obicei, asemenea
„evenimente” au fost comentate de agenţie şi prezentate ca ştiri,
iar declaraţiile unor reprezentanţi ai opoziţiei au fost scoase din
context. În plus, Moldpres a mediatizat doar contestaţiile depuse la CEC de reprezentantul PCRM şi doar deciziile CEC care
sancţionează partidele de opoziţie. În fluxul de ştiri social-politice
din 16 martie, agenţia a inserat tocmai trei „ştiri” în baza unui
articol din publicaţia rusească „VVP” care elogiază guvernarea de
la Chişinău. La 24 martie, agenţia a difuzat de trei ori, cu intervalul de câteva minute, aceeaşi ştire, bazată pe datele sondajului de
opinie, realizat de Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing
CBS-AXA în colaborare cu Institutul de Politici Publice („Ratingul PCRM este de două ori şi jumătate mai mare decât ratingul
celorlalte trei formaţiuni politice”). După acordarea de către liderul
PCRM V. Voronin a unui interviu postului de televiziune N24 din
România, agenţia a difuzat în fluxul din 26 martie trei ştiri în care
a citat pasaje din acel interviu. Pe o suprafaţă foarte mare pentru
o agenţie de ştiri (6477 semne), Moldpres a publicat un reportaj
elogios de la întâlnirea electorală a lui Voronin cu reprezentanţii
unor organizaţii etnoculturale.
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Informaţiile plasate pe portalul de ştiri www.unimedia.md în
perioada campaniei electorale au atestat o tendinţă de abordare
critică a PCRM şi o prezentare preponderent pozitivă a partidelor de opoziţie, în special a PLDM şi PL. Concurentul electoral
PCRM a fost defavorizat în special prin reflectarea detaliată,
inclusiv foto şi video, a unor evenimente organizate de partidele
de opoziţie, în cadrul cărora au fost aduse critici dure la adresa
partidului de guvernământ. Portalul a publicat comentarii critice
privind vizita la Moscova a preşedintelui Voronin, afirmând că
acesta a făcut mai multe cedări în cadrul întâlnirii cu preşedintele
rus Medvedev şi liderul transnistrean Smirnov. De asemenea, au
fost prezentate opiniile liderilor PDM, AMN, PLDM, PL, PSD şi
MAE, care au afirmat că vizita în capitala Rusiei nu a fost altceva
decât un truc electoral al PCRM. Unimedia a reflectat expulzarea
din R. Moldova a doi cetăţeni români care colaborau în stafful electoral PLDM, implicarea feţelor bisericeşti în campania
electorală, interdicţia de a intra pe teritoriul R. Moldova, impusă
unei delegaţii a autorităţilor române din Vaslui şi Iaşi, dar şi unui
număr mare de cetăţeni români care intenţionau să marcheze la
Chişinău aniversarea a 91-a de la Unirea Basarabiei cu România,
precum şi reacţiile oamenilor politici în aceste cazuri etc. În
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ultimele săptămâni înaintea scrutinului, portalul a lansat un apel
candidaţilor independenţi să se retragă din cursa electorală în
favoarea partidelor liberale.
Din cele 243 de ştiri monitorizate, 39 (16%) au fost neutre, în
celelalte cazuri textele au indicat asupra anumitor simpatii sau
antipatii politice.
Diagrama 27. Prezentarea concurenţilor electorali pe www.unimedia.md (5 februarie – 3 aprilie 2009)
Favorizare

www.unimedia.md

Defavorizare

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Diagrama 28. Prezentarea concurenţilor electorali pe www.omg.md
(5 februarie – 3 aprilie 2009)
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6. Concluzii generale

Pe toată durata campaniei electorale, portalul www.omg.md a favorizat necondiţionat concurentul electoral PCRM şi a desfăşurat
o campanie intensă de discreditare a concurenţilor electorali din
opoziţie, inclusiv PLDM, AMN, PL şi UC, care au fost prezentaţi
în context negativ sau care îi defavorizează, rareori neutru. Ştirile
plasate pe acest site au fost selectate minuţios, în aşa fel încât
au apărut doar informaţii care favorizează guvernarea sau care
prezintă în lumină proastă oponenţii politici ai PCRM. Astfel,
portalul a oferit mult spaţiu pentru acuzaţiile pe care şi le-au
adus reprezentanţii opoziţiei, uneori ştirile fiind trucate, prin
comentarea părtinitoare a unor fraze scoase din context, pentru a
lăsa impresia că partidele de opoziţie au divergenţe imposibil de
remediat care fac imposibilă constituirea unei potenţiale coaliţii de
guvernare.
Agresarea unor jurnalişti ai agenţiei de către un candidat PLDM
în cadrul acţiunii „Votează fără frică!” a servit ca prilej pentru un
atac mediatic intens asupra acestui concurent electoral din partea
Agenţiei Omega care deţine site-ul www.omg.md. În acelaşi timp,
portalul „nu a observat” un alt caz de agresare a unui jurnalist care
s-a produs la una din întâlnirile electorale ale lui V. Voronin.
Tacticile de manipulare a opiniei publice prin declaraţii scoase
din context şi comentarea acestora fără a oferi drept de replică,
presiunile mediatice şi tehnologiile de fabricare a unor „ştiri”,
care discreditează anumiţi concurenţi electorali, denotă angajarea totală a www.omg.md în maşinăria ideologică a PCRM. În
cazul portalului www.omg.md, doar 13% din numărul total de
ştiri publicate în campania electorală au fost neutre (57 din 448).
Acesta este cel mai mic indicator înregistrat în cele 24 de instituţii
mass-media monitorizate. (Diagrama 28)

1. Strategiile editoriale de reflectare a campaniei electorale
adoptate de unele mass-media nu au ţinut cont de necesitatea publicului de a cunoaşte informaţii relevante despre toţi
concurenţii electorali şi programele acestora. Doar câteva
instituţii de presă au oferit acces egal tuturor partidelor implicate
în campania electorală, reflectând evenimentele organizate de
acestea neutru.
2. Unele mijloace de informare în masă au prezentat evenimentele din campanie selectiv, în funcţie de convingerile politice
ale editorilor. De asemenea, aceste instituţii mass-media au
distorsionat declaraţiile făcute de oponenţii politici ai concurentului electoral pe care îl susţin, prin scoaterea din context a unor
afirmaţii şi comentarea lor în sens negativ, pentru a manipula
opinia publică. Acest comportament demonstrează grave
probleme deontologice şi partizanatul politic al acestor instituţii
mass-media.
3. Mass-media publice nu şi-au îndeplinit datoria de a informa
cetăţenii, obiectiv şi echidistant, cu privire la toţi concurenţii
electorali. Cu unele excepţii, mijloacele de informare în masă
finanţate parţial sau total din bugetul public au promovat ideologia partidului de guvernământ – PCRM.
4. Limbajul utilizat de unele instituţii mass-media în această
perioadă a fost exagerat de critic, nu întotdeauna argumentat şi
deseori defăimător la adresa anumitor concurenţi electorali, ceea
ce poate eroda încrederea publicului în mass-media şi influenţa
negativ mersul campaniei electorale.
Proiectul „Monitorizarea mass-media în campania electorală
pentru alegerile parlamentare 2009” a fost susţinut financiar de
Fundaţia Eurasia din resursele acordate de Agenţia Suedeză pentru
Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida/Asdi) şi Agenţia
Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).
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Plasarea în câmpul muncii
a jurnaliştilor din Transnistria

E

venimentele din ultima jumătate de an din sistemul
financiar mondial au influenţat substanţial activitatea
agenţilor economici din regiunea transnistreană, de la cele
mai importante întreprinderi industriale până la furnizorii mici de servicii, cum ar fi de pildă frizeriile private cu
două fotolii.
Criza nu a ocolit nici organizaţiile de media din regiunea
transnistreană, răsfrângându-se negativ asupra retribuţiei
angajaţilor şi a numărului acestora în colectivele de creaţie. „În
vreme de criză trebuie să îndeplineşti un volum mai mare de
lucru contra mai puţini bani – afirmă fondatorii instituţiilor
mass-media private. – Aceasta este regula pieţei”.
În această situaţie, jurnalistul se află într-o dilemă: fie să se
conformeze condiţiilor impuse de angajator, fie să-şi caute altă
slujbă.
A accepta, dar a privi în părţi
Primii au rămas fără lucru angajaţii radioului de stat, dar cauza
concediilor forţate ale acestora nu este criza financiară, ci,
aşa cum cred ei înşişi, acţiunile nechibzuite ale autorităţilor.
Potrivit legislaţiei în vigoare, “fondatorii instituţiilor massmedia de stat sunt preşedintele statului şi parlamentul” care
stabilesc politica editorială şi creează consiliul redacţional de
creaţie. Dar “ministerul informaticii şi telecomunicaţiilor” a
încercat să reînregistreze radioul de stat, pentru a-l transforma
în organizaţie de media ministerială. O parte a angajaţilor nu a
fost de acord cu această decizie unilaterală a puterii executive.
Aceştia, sub pretextul reparaţiei clădirii vechi, au fost trimişi în
concedii forţate de creaţie pe termen nelimitat. Radioul de stat
al Transnistriei nu are condiţii adecvate de muncă nici până
acum. Această situaţie de incertitudine durează deja de mai
bine de un an. Colectivul profesional s-a destrămat, din 120
de angajaţi lucrează aproximativ 25, celelalte cadre calificate nefiind solicitate pentru a lucra la radioul de stat. A găsi
un serviciu similar în domeniul radiojurnalismului nu pare
posibil, fiindcă numărul posturilor de radio pe malul stâng al
Nistrului este limitat.
Potrivit directorului agenţiei regionale pentru ocuparea forţei
de muncă, Snejana Cernogor, în ultima jumătate de an niciun
angajator nu a propus locuri de muncă vacante pentru jurnalişti. La centrul pentru ocuparea forţei de muncă s-a adresat un
singur jurnalist, dar acesta va trebui, probabil, să treacă cursuri

de recalificare pentru a însuşi o altă profesie. Să-şi caute de
lucru conform specialităţii sale prin intermediul centrului
pentru ocuparea forţei de muncă este imposibil.
În căutarea unui loc sub soare
Încă nu poate fi vorba despre reduceri în masă ale statelor
de personal din redacţiile ziarelor, revistelor, radiourilor şi
posturilor de televiziune. Pentru a reduce fondurile de salarii,
fondatorii şi redactorii-şefi cumulează nişte funcţii, în loc de
două rămâne una, şi astfel se micşorează necesitatea resurselor
umane.
Un om care îşi caută de lucru bate la toate uşile. Una dintre
aceste uşi poate fi a ziarelor de mică publicitate. Cele mai răspândite şi populare publicaţii de acest fel în Transnistria sunt
săptămânalele „Makler” şi „Всё”. Monitorizarea anunţurilor
publicate în primele patru luni ale anului 2009 denotă faptul că
propunerile pentru angajarea jurnaliştilor lipsesc cu desăvârşire. E adevărat, au existat propuneri de angajare în calitate
de agenţi de publicitate la mass-media informativ-distractive.
După cum vedem, unui jurnalist cu experienţă îi vine greu să
se angajeze utilizând sursele din informaţie şi prin intermediul
centrului pentru ocuparea forţei de muncă.
Atunci, cum rămâne cu tinerii specialişti, cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior?
În regiunea transnistreană, viitorii jurnalişti sunt instruiţi la
Universitatea de stat „T. G. Şevcenko”. În 2009, 22 de tineri au
primit diplome de absolvire cu specialitatea „jurnalist” după
ce au învăţat cinci ani la secţia de zi. Aproximativ 15 dintre
ei au învăţat gratuit, restul – şi-a plătit studiile. Un angajat al
secţiei de jurnalism de la Universitatea de stat din Transnistria
a declarat că pentru absolvenţii care au învăţat din contul statului este prevăzut un sistem de repartizare în câmpul muncii.
Studenţii care îşi plătesc studiile îşi găsesc singuri de lucru.
Cum, însă, funcţionează sistemul de stat de repartizare în
câmpul muncii, în condiţiile în care nu există locuri vacante în
organizaţiile de media? Din spusele studenţilor, ei efectuează,
după fiecare semestru, practica în instituţiile mass-media cu
care universitatea a încheiat contracte corespunzătoare. După
anul doi sau trei de facultate, studenţii încep să-şi câştige banii
proprii, fie în calitate de corespondenţi netitulari, fie angajaţi
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cu jumătate de normă. Aşa începe calea lor pe tărâmul jurnalisticii, iar la absolvirea universităţii studenţii şi angajatorii au
deja stabilite relaţii de colaborare. Cum apare un loc vacant
de muncă, acesta este imediat ocupat de tânărul colaborator
netitular, dacă acesta stăpâneşte bine meseria.
Am întrebat – şi ni s-a răspuns
Pentru a stabili tendinţele comune şi a descrie situaţia actuală
pe piaţa angajărilor în domeniul mass-media, am efectuat o
analiză a oportunităţilor de a ocupa posturile vacante în redacţii şi în subdiviziunile instituţiilor de media.
În cursul mini-investigaţiei, am reuşit să stabilim contacte cu
41 de instituţii mass-media din regiunea transnistreană, atât de
stat, cât şi private. Clasificarea acestor media în funcţie de produsul lor informaţional şi forma de proprietate este prezentată
în tabelul nr.1.
Tabelul nr.1. „Tipurile mass-media din Transnistria” (care au
participat la mini-investigaţie)
Tipul

Numărul
celor de stat
Televiziune 2 posturi
Radio
2 posturi
Presă
13 ziare şi
scrisă
reviste
Agenţii de
presă

1

Numărul celor
private
1 post
3 staţii
16 ziare şi
reviste (inclusiv presa de
partid)
3

În total Propunere de
colaborare
3
1
5
1
29
5

- Instituţiile de stat care nu sunt de expresie rusă;
- Agenţiile de presă;
Au răspuns „nu” la întrebarea despre locurile vacante sau
angajarea parţială a noilor jurnalişti:
- Televiziunile;
- Posturile de radio private;
- Radioul de stat;
- Presa scrisă de stat de nivel regional care apare în limba
rusă.
Posibilităţi de colaborare există cu:
- Presa de partid;
- Presa de mică publicitate;
- Ziarele locale.
Generalizând cele scrise mai sus, putem constata că cele mai
multe posibilităţi de angajare a jurnaliştilor sunt la mass-media
locală, dar şi în presa de mică publicitate.
Mulţi redactori au remarcat faptul că sunt gata să colaboreze
oricând cu un jurnalist experimentat care vrea să crească profesional, să propună proiecte noi de media şi să indice sursele
reale de finanţare a acestora.
Un post de lucru – e bine, două - şi mai bine

4

2

Conform ariei de difuzare şi distribuire, 16 instituţii massmedia sunt locale şi 25 – regionale (satisfac interesele tuturor
locuitorilor Transnistriei).
Situaţia actuală în domeniul angajării jurnaliştilor lasă de dorit.
Doar la una din cele 41 de organizaţii media am găsit un loc
vacant şi numai opt instituţii sunt gata să înceapă colaborarea
cu specialişti noi. În cursul investigaţiei am constatat că cel mai
greu le este să-şi găsească un loc de muncă absolvenţilor de la
universitate care nu au stabilit contacte cu viitorii angajatori
până la absolvirea studiilor. Au prioritate jurnaliştii cu experienţă care cunosc şi alte limbi în afară de cea rusă şi au deprinderi de administrare a resurselor informaţionale.
Cât priveşte tendinţele de găsire a unui loc de muncă, putem
indica următoarele (bazându-ne pe situaţia actuală de pe piaţa
mass-media):
Sunt gata să ofere locuri de muncă potenţiale:
- Instituţiile de presă private de nivel local;

În condiţiile crizei, aşa cum am remarcat mai sus, veniturile jurnaliştilor s-au micşorat şi cererea pe piaţa de muncă a
scăzut. Mai mult de jumătate dintre angajaţii mass-media
chestionaţi au declarat că, pe lângă locul de muncă de bază,
caută şi alte posibilităţi de colaborare. Specialiştii care lucrează
în domeniul jurnalismului de mai bine de opt ani nu se grăbesc
să-şi schimbe profesia pe timp de criză. Generaţia tânără de
jurnalişti preferă, însă, în locul interesantei, dar puţin plătitei
meserii alte tipuri de muncă cu un venit mai substanţial şi
stabil.
Aproximativ jumătate dintre jurnalişti are o atitudine pozitivă
faţă de plecările lor eventuale peste hotarele Transnistriei şi
angajarea în alte domenii decât jurnalismul.
Mai mult de 60 la sută dintre intervievaţi au un loc de muncă
suplimentar pe lângă cel de bază. Nu se gândesc să schimbe
actuala stare de lucruri 8 la sută, caută sau au deja un loc de
muncă suplimentar 70 la sută, aproximativ 16 la sută vor să
se lase de jurnalistică în favoarea altei activităţi, iar la 6 la sută
dintre cei chestionaţi le-a fost greu să răspundă (datele sunt
aproximate).
Elena Calinicenco
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Dmitri Ciubaşenco: „În R. Moldova, toate instituţiile
mass-media se află, în fond, în stare rudimentară”
Interviu cu redactorul-şef al ziarului „Moldavskie
Vedomosti”, corespondent al agenţiei „Reuters” în
R. Moldova, Dmitri Ciubaşenco
Dmitri Ciubaşenco este unul dintre cei mai cunoscuţi jurnalişti din Republica Moldova. El s-a
aflat printre cei care au pus bazele presei libere
în condiţiile democraţiei din R. Moldova şi a
participat la fondarea unor mijloace de informare
importante, precum agenţia de ştiri „INFOTAG”
şi ziarul „Moldavskie Vedomosti”. În ultimul
timp, Dmitri Ciubaşenco îşi aduce contribuţia şi
la dezvoltarea mass-media pe Internet.
- Ce avem în R. Moldova: presă sau încercări de a face presă?
D.C.: În R. Moldova sunt vreo douăzeci de proiecte mass-media
care au început cu încercări de a face presă şi au ajuns a fi presă
adevărată – aici e vorba de televiziune şi de radio, de ziare şi
agenţii de presă, de site-uri informaţionale. Toate acestea aparţin
sectorului privat şi există, de obicei, nu datorită, ci împotriva acelor condiţii care sunt create (de fapt, care nu sunt create) de către
stat pentru funcţionarea mass-media.
Din păcate, acele structuri media care au legături cu statul şi care
domină piaţa informaţională nu pot fi numite presă. Acestea sunt
instrumente de propagandă care manipulează opinia publică.
Această situaţie este caracteristică pentru majoritatea fostelor republici sovietice, dar în R. Moldova situaţia este agravată de faptul
că aici nu există structuri media puternice care să concureze unele
cu altele.
- Dvs. aţi stat la bazele creării mass-media în condiţiile democraţiei din R. Moldova. În opinia dvs., ce a încurcat dezvoltării
acesteia?
D.C.: Mai întâi de toate, politicienii. Ei nu au fost interesaţi, şi nici
acum nu sunt, de existenţa mass-media independente. Politicienii
au vrut întotdeauna să le controleze, iar în cazul televiziunii şi radioului – să câştige şi venituri de milioane. O altă cauză a faptului
că în R. Moldova nu există instituţii de presă viabile este lipsa unor
investitori străini care să nu depindă de interesele înguste politice
şi de businessul de aici.
- Sunteţi unul dintre fondatorii unor instituţii mediatice importante din R. Moldova, precum agenţia „INFOTAG”, ziarul „Moldavskie Vedomosti”. Cum ar trebui să începi corect un proiect
media ca el să devină viabil? Care este secretul?
D.C.: Trebuie să dispui de un capital minim din start. Şi trebuie să
existe o echipă interesată de dezvoltarea acestui proiect.
- Apropo, de ce la un moment dat al carierei dvs. aţi preferat să vă
ocupaţi de presa scrisă, renunţând la munca din agenţia de presă?
D.C.: Eu lucrez şi acum într-o agenţie de presă – sunt corespondent
al agenţiei „Reuters” în Moldova. Lucrul într-o agenţie de presă este
o experienţă necesară pentru orice jurnalist. La noi, mulţi preferă
să scrie comentarii lungi despre nimic, deşi oamenii ar prefera

să citească o notă scurtă despre ceva interesant. O
ştire bună este aceea din care nu mai ai ce scurta, ce
arunca. Multe comentarii le poţi arunca în întregime
la coş şi nimeni nu va avea de pierdut nimic.
- În ultimul timp, jurnaliştii observă interesul dvs.
tot mai mare pentru proiectele media pe Internet.
Este vorba despre îmbunătăţirea site-ului ziarului „Moldavskie Vedomosti” şi despre emisiunea
pe care o realizaţi la o televiziune pe Internet din
Moldova. De ce este legat acest lucru?
D.C.: Îmbunătăţirea site-ului „Moldavskie Vedomosti” a fost determinată chiar de viaţă. Asta solicitau cititorii.
Astăzi, toate instituţiile de informare devin multimedia. Tot mai
puţini oameni citesc ziarele pe hârtie şi dacă acestea nu dispun
de un site normal, riscă să dispară. Cât despre participarea mea
la talk-show-ul de pe www.jurnaltv.md, propunerea de a realiza o
emisiune în limba rusă mi-a făcut-o Val Butnaru. Am acceptat cu
plăcere. Poate acest proiect va avea şi o continuitate.
- Planifică oare Dmitri Ciubaşenco să-şi deschidă propriul business media pe Internet?
D.C.: Criza se simte şi pe piaţa media. Poţi să începi un proiect
media pe Internet, dar puţin probabil ca acesta să ajungă o afacere.
Nu este publicitate. Oricum va trebui să-l susţii din contul veniturilor obţinute din alte activităţi. Deocamdată, o să păstrez şi o să
dezvolt ceea ce este la momentul actual.
- Cum apreciaţi perspectivele presei pe Internet din R. Moldova?
D.C.: Ca fiind remarcabile. Într-un final, toate vor fi acolo, în
Internet.
- Cum consideraţi, care tip de presă din R. Moldova este de perspectivă şi care nu?
D.C.: În Moldova, toate mass-media se află, în fond, în stare rudimentară. Există perspective de dezvoltare a tuturor.
- De ce în R. Moldova nimeni nu vrea să investească în presă?
D.C.: Mai întâi de toate, din considerente politice. În R. Moldova,
regimul politic este de aşa natură că acesta nu numai că nu salută,
dar reprimă presa liberă. Cum se va schimba regimul, mass-media
vor începe să se dezvolte vertiginos.
- Cum să faci din presă un business profitabil în R. Moldova?
Când credeţi că o să ajungem la nivelul ţărilor occidentale sau
măcar la cel din Rusia şi Ucraina în acest domeniu?
D.C.: Presa din R. Moldova nu va deveni un business profitabil
atâta timp cât nu va fi instituită o conducere democratică care să
nu stranguleze mass-media. La nivelul statelor occidentale sau
măcar la cel din Rusia ori Ucraina nu vom ajunge niciodată din
cauza pieţei mici de la noi. Dar nişte instituţii media efective pot fi
create aici, chiar şi fără investiţii de capital de peste hotare.
- Vă mulţumim pentru interviu şi vă urăm succese.
A intervievat: Igor Volniţchi
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Memoriu privind libertatea presei în
Republica Moldova, 3 mai 2008 – 3 mai 2009

L

ibertatea presei din Republica Moldova se află în pericol,
fiind îngrădită în mod sistematic, metodic, abuziv de către
autorităţile statului.
Deşi, pe parcursul ultimilor ani, legislaţia mass-media în Republica Moldova s-a îmbunătăţit, apropiindu-se, cu sprijinul organismelor internaţionale şi contribuţia societăţii civile, de normele
şi standardele europene, starea libertăţii presei s-a agravat treptat,
atingând apogeul în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2009 şi în perioada postelectorală.
Nerespectarea legilor, a spiritului lor a devenit o regulă, nu o
excepţie în R. Moldova. Faptul că în raportul anual „Libertatea
presei în lume”, elaborat de organizaţia americană „Freedom
House”, Republica Moldova este plasată pe locul 150, alături de
statele fără presă liberă, este consecinţa unei atitudini antidemocratice a autorităţilor RM, a refuzului de a recunoaşte rolul presei
de “putere a patra”, a unor încercări permanente de a transforma
presa în “organizator de partid” sau “propagandist colectiv”, ca în
perioada sovietică.
Intimidarea, hărţuirea, presiunea asupra jurnaliştilor, asupra
instituţiilor şi organizaţiilor din domeniul mass-media au devenit lucruri obişnuite din partea autorităţilor, la care societatea
moldovenească în întregime nu reacţionează decât rareori, destul
de anemic. Retorica proeuropeană, asigurările de respectare a pluralismului, a libertăţii presei şi libertăţii de exprimare, a accesului
la informaţii de interes public nu sunt susţinute de fapte concrete,
având în realitate menirea să camufleze acţiunile de restrângere a
spaţiului de libertate, de monopolizare a mass-media prin consolidarea presei loiale partidului de guvernământ. În timp ce puţinele
la număr instituţii mass-media independente sunt discriminate,
hărţuite şi intimidate prin diverse mijloace, blocându-se, pe toate
căile, dezvoltarea acestora, refuzându-li-se solicitările de acordare
a frecvenţelor şi licenţelor, mass-media procomuniste sunt stimulate şi încurajate, având acces prioritar la informaţie, satisfăcânduli-se în regim preferenţial cererile de extindere a ariei de acoperire.
În timp ce presa loială se bucură de asistenţă financiară directă şi
indirectă, inclusiv prin acordarea de publicitate din bani publici,
presa independentă face eforturi disperate de supravieţuire.
Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) care,
conform legislaţiei, trebuie să fie o instituţie independentă, sunt
desemnaţi pe criterii politice, şi nu profesionale, iar deciziile pe
care le ia CCA sunt în detrimentul mass-media neloiale puterii.
În pofida angajamentelor asumate, activitatea Companiei „TeleradioMoldova” ca instituţie publică nu evoluează deloc. Dimpotrivă,
aceasta se manifestă tot mai pronunţat ca instrument de propagandă
al guvernării, limitând la maxim accesul partidelor de opoziţie, al
reprezentanţilor societăţii civile care împărtăşesc opinii diferite
de cele ale PCRM, ignorându-i sau chiar discreditându-i în mod
premeditat pe oponenţii puterii. Realitatea politică, economică şi
culturală este reflectată în mod partizan, tendenţios, lăsând în umbră
problemele grave cu care se confruntă societatea moldovenească.

Legislaţia
Deşi Constituţia Republicii Moldova, art. 32 (1), garantează
oricărui cetăţean «libertatea gîndirii, a opiniei, precum şi libertatea exprimării în public prin cuvînt, imagine sau prin alt mijloc
posibil”, unele prevederi constituţionale şi legislative pot fi folosite
ca pretext pentru îngrădirea libertăţii de exprimare. Este vorba în
primul rând despre art.32 (3), prin care „sunt interzise şi pedepsite
prin lege contestarea şi defăimarea statului şi a poporului”. De asemenea, Codul Penal, art. 347, prevede pedepse pentru „profanarea
drapelului, stemei sau imnului Republicii Moldova sau a unui alt
stat”, ceea ce nu este în concordanţă cu normele internaţionale
privind drepturile omului şi libertatea de exprimare.
Cu toate că infracţiunea de defăimare a fost decriminalizată,
Codul Administrativ stipulează pedeapsa cu arest până la 30 de
zile pentru calomnie şi injurie. Art. 16 din Codul Civil prevede
dezminţirea informaţiei care nu corespunde realităţii şi plata
unor compensaţii morale şi materiale, dacă cel care a răspândit-o
nu va demonstra că aceasta corespunde realităţii. Însă Legea nu
limitează cuantumul maxim al compensaţiei pentru daune morale.
De asemenea, conform legii, stă în sarcina jurnalistului (pârâtului)
să aducă toate probele pentru afirmaţiile sale. Cu toate că Curtea
Supremă de Justiţie a recomandat judecătorilor să protejeze mai
puţin reputaţia persoanelor publice în acţiunile în defăimare, în
practică judecătorul nu pare să ţină cont de aceste recomandări.
La 27 octombrie 2008, în baza cererii depuse de către procurorul
UTA Gagauz-Yeri, instanţa de la Comrat a dispus aplicarea sechestrului pe conturile publicaţiei „Edinaya Găgăuzia” în valoare de
jumătate de milion de lei. Reclamantul pretindea că două articole
publicate de ziar i-au lezat onoarea şi demnitatea.
La 25 noiembrie 2008, Parlamentul de la Chişinău a adoptat în
lectură finală Legea cu privire la secretul de stat, în pofida faptului
că autorităţile moldovene au fost atenţionate de organismele
internaţionale că actul legislativ în cauză ar necesita îmbunătăţiri.
Reprezentantul pentru libertatea presei al Organizaţiei pentru
Securitate şi Cooperare în Europa, Miklos Haraszti, a spus, la
Viena, că legea nu încurajează accesul la informaţiile din posesia
structurilor guvernamentale, că ar fi necesară o definire mai strictă
a secretelor de stat şi a tipurilor de informaţii secretizate.
De menţionat că ralierea la standardele europene în domeniul
legislaţiei mediatice este viciată de intervenţii şi modificări ce se
pliază pe interesele momentane ale forţelor politice guvernante.
Accesul la informaţie
Conform Legii accesului la informaţie, orice individ, rezident legal
pe teritoriul RM, poate solicita orice informaţie sau document de
la autorităţile sau instituţiile publice fără a da explicaţii privind
motivele. Cu toate acestea, accesul la informaţie continuă să fie o
problemă majoră a jurnaliştilor din RM, mai cu seamă a celor care
reprezintă mass-media private considerate neloiale partidului de
guvernământ. Conform unui raport de monitorizare, publicat de
„Acces-Info” în decembrie 2008, din cele 4839 cereri de informaţii,
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adresate autorităţilor/instituţiilor publice, solicitanţii au primit
răspunsuri doar în proporţie de 19,3%. Organizaţiile nonguvernamentale au primit 18,5% de răspunsuri; mass-media – 21,2% de
răspunsuri; cetăţenii – 17,2% (Sursa: www.acces-info.org.md).
Art. 21 alin.(2) din Legea presei stipulează că „publicaţiile periodice şi agenţiile de presă pot acredita în modul stabilit jurnalişti
pe lângă autorităţile publice, precum şi la manifestările artistice şi
sportive”. Profitând de această lege, unele instituţii de stat, inclusiv
Preşedinţia, refuză acreditarea unor jurnalişti din presa neloială
puterii. De asemenea, Legea presei cere ca jurnaliştii străini
să primească acreditare de la Ministerul Afacerilor Externe şi
Integrării Europene în conformitate cu Regulamentul cu privire la
acreditarea şi activitatea profesională a jurnaliştilor în Republica
Moldova, aprobat de către Guvernul Republicii Moldova în 1995. Şi
în 2008, ca şi în anii precedenţi, au fost semnalate cazuri de refuz la
acreditarea unor jurnalişti străini, în special a celor din România.
Deşi în mod legal accesul la Internet nu este îngrădit în niciun fel,
la 11 iunie 2008, un grup de tineri au fost citaţi să se prezinte la
Procuratura municipală pentru a oferi explicaţii în legătură cu mesajele critice plasate de ei pe unele forumuri din Internet la adresa
autorităţilor comuniste. La 9 aprilie, cunoscutul portal Facebook.
com, precum şi reţeaua socială Odnoklassniki.ru au devenit inaccesibile pentru utilizatorii din R. Moldova.
La 10 aprilie 2009, au fost inaccesibile site-urile Unimedia, Jurnal
de Chişinău, JurnalTV, PRO TV. Recent, Vladimir Ţurcan, deputat
comunist, preşedintele Comisiei de stat pentru elucidarea evenimentelor din 7 aprilie, declara, într-un interviu pentru “Imedia”
că e nevoie de anumite măsuri ca Internetul “să nu fie implicat” în
acţiuni “negative, antisociale, anticonstituţionale”.
La 8 aprilie 2009, s-a constatat sistarea retransmisiei de către cel
puţin doi distribuitori de servicii (SUN TV şi ARAX TV) ai posturilor româneşti de televiziune pe teritoriul R. Moldova (Surse:
Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaţii, Agenţia de
Monitorizare a Presei, Centrul Independent de Jurnalism).
Licenţele
Licenţele radio şi TV sunt acordate de Consiliul Coordonator
al Audiovizualului pe criterii politice. În timp ce, de exemplu,
postului NIT TV, care, conform monitorizărilor, face partizanat
în folosul partidului de guvernământ, nu i s-a respins nici măcar
o singură cerere de licenţă, asigurându-i-se acoperire naţională,
posturilor independente Vocea Basarabiei şi PRO TV li se refuză
în permanenţă acordarea de noi frecvenţe, blocându-se astfel
dezvoltarea acestor posturi. În şedinţa din 7 mai 2008, CCA a
decis acordarea prin concurs a frecvenţei radio, utilizată de către
RADIO 21, a cărui licenţă expira pe 8 iunie 2008. CCA a votat
acordarea acestei frecvenţe în contradicţie cu Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi
a autorizaţiilor de retransmisie, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.433-XVI din 28.12.2006. Regulamentul prevede expres
în articolele 15 şi 17 că frecvenţele radio şi TV disponibilizate se
anunţă la concurs numai după expirarea termenului de valabilitate
a licenţelor, iar din momentul expirării termenului de valabilitate
a licenţei de emisie şi până la eliberarea unei licenţe noi, titularul
licenţei de emisie, prin decizia acordată de Consiliu, îşi continuă
activitatea.
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Un asemenea comportament al membrilor CCA compromite
instituţia pe care o reprezintă, care îşi poate exercita în deplină
măsură funcţiile doar dacă este independentă cu adevărat.
În lipsa unor criterii clare şi transparente de evaluare a serviciilor
de programe şi de departajare a solicitanţilor în baza cărora să se
atribuie frecvenţele radio şi canalele TV, în urma concursurilor
desfăşurate de CCA, din peisajul mediatic au dispărut radiodifuzori afirmaţi pe piaţa informaţională din RM precum Radio
103,5FM din Bălţi sau TVR1.
Deşi refuzul de acordare a licenţei poate fi atacat în justiţie,
judecătorii sunt dependenţi de putere şi, de regulă, dau dreptate
CCA. Un exemplu concludent este cazul TVR 1, a cărui licenţă
a fost scoasă în mod nelegitim la concurs. Deşi Curtea de Apel a
decis că TVR 1 are dreptul să emită pe durata procesului, Curtea
Supremă de Justiţie s-a convocat imediat pentru a anula decizia
respectivă, dând dovadă de o operativitate nemaiîntâlnită până
la acest caz. Dosarul respectiv a fost acceptat la CEDO şi Guvernul RM trebuie să dea explicaţii în legătură cu cazul TVR1. De
asemenea, Curtea de Apel din Chişinău a respins cererea „PRO
TV Chişinău” de chemare în judecată a Consiliului Coordonator
al Audiovizualului (CCA) pentru că a refuzat să prelungească de
drept (automat) licenţa postului respectiv.
Iniţial, în scrisoarea de răspuns la solicitarea Pro TV, CCA
a enunţat că demersul postului de televiziune nu întruneşte
condiţiile prevăzute de art. 24 al Codului audiovizualului, deoarece
în perioada de valabilitate a licenţei, Pro TV nu ar fi respectat
toate prevederile legislaţiei audiovizuale şi condiţiile licenţei de
emisie. Însă cazurile calificate drept derogări de la prevederile
legislaţiei în vigoare, adunate pe parcursul a cinci ani de CCA,
erau singulare şi irelevante. Dându-şi seama de şubrezenia argumentelor, CCA a schimbat ulterior macazul, afirmând, cu gura
preşedintelui CCA, dl Gheorghe Gorincioi, în cadrul conferinţei
de presă din 12.12.2008, că autoritatea de reglementare a refuzat să
prelungească licenţa Pro TV deoarece, potrivit prevederilor art. 26
al Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare
a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, adoptat
prin hotărâre de Parlament, se prelungesc doar licenţele de emisie
„obţinute în temeiul Codului audiovizualului”.
Ulterior, la propunerea preşedintelui Voronin, CCA a suspendat
procedura de acordare şi prelungire a licenţelor până după campania electorală, demonstrând în felul acesta obedienţa sa politică,
deoarece legislaţia nu prevede o asemenea “suspendare”.
De menţionat că înainte de termenul de expirare a licenţei PRO
TV, reprezentanţi ai PPCD în Parlament au formulat acuzaţii nefondate, fără precedent la adresa acestui post, învinuindu-l că s-ar
fi „specializat în atacarea, subminarea, discreditarea şi culpabilizarea instituţiilor statului de drept, în calomnii şi etichetări gratuite,
precum şi în provocarea cu premeditare a stărilor artificiale de instabilitate şi panicii în societate”, că activitatea Pro TV s-ar încadra
“în multiplele scenarii de subminare a intereselor naţionale ale
Republicii Moldova, puse la cale de neprietenii ţării din afară”, iar
pe data de 29 noiembrie, vicepreşedintele Parlamentului Republicii
Moldova, preşedintele PPCD, a ameninţat în mod direct PRO TV
că va fi închis, spunându-i unei jurnaliste să-şi caute de lucru, căci
foarte repede nu o să mai aibă unde să „se prostitueze”.
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Radioul şi Televiziunea Publică
Derogarea autorităţilor de la principiile pluralismului şi libertăţii
presei se reflectă în modul cel mai pregnant în activitatea Companiei „Teleradio-Moldova”. Deşi au statut de instituţie publică,
Moldova 1 şi Radio Moldova îşi concep politicile editoriale
în funcţie de interesele politice şi ideologice ale partidului de
guvernământ.
Dacă monitorizările din primăvara anului trecut indicau cel puţin
o tendinţă slabă de schimbare în direcţia cuvenită la TV „Moldova
1” şi „Radio Moldova”, ulterior administraţia a renunţat până şi la
aceste eforturi. În iulie 2008, printr-o declaraţie comună,
unsprezece misiuni diplomatice europene şi-au exprimat îngrijorarea faţă de acţiunile întreprinse de către organele de drept
împotriva mass-media şi faţă de lipsa independenţei editoriale a
Companiei publice “Teleradio-Moldova”.
Acelaşi lucru a fost constatat de delegaţia Parlamentului European,
care a menţionat că postul TV Moldova 1 trebuie reformat de
urgenţă, deoarece aici au fost efectuate doar “reforme
cosmetice”. Marianne Mikko, şefa delegaţiei Parlamentului European la Chişinău, a subliniat, într-o conferinţă de presă, la 29
aprilie, la Chişinău, că reformele la Moldova 1 “trebuie făcute chiar
acum, deoarece oamenii trebuie să ştie şi, principalul, să înţeleagă
ce se întâmplă în ţară”. În rezoluţia din 29 aprilie, APCE de asemenea recomandă guvernului Republicii Moldova “să transforme
posturile tv şi radio finanţate de stat în servicii cu adevărat publice,
care să ofere populaţiei o pluralitate de opinii”.
Despre transformarea TV Moldova 1 în instituţie publică se
vorbeşte mult în ultimii ani, dar autorităţile doar mimează dorinţa
de transformare, fără a întreprinde acţiuni concrete în acest sens.
Concentrarea şi monopolizarea mass-media
Conform Legii Presei şi Codului Audiovizualului, mass-media
sunt obligate să indice fondatorii mass-media, însă de cele mai
multe ori proprietarul adevărat rămâne în umbră. În această
situaţie, o serie de staţii radio şi TV au fost procurate, prin persoane interpuse, de partidul de guvernământ şi aliatul său creştindemocrat. Conform unui studiu, publicat în revista analitică
“Mass-media în RM”, iunie 2008, toate posturile TV cu acoperire
naţională şi o serie de posturi audiovizuale locale sunt concentrate
în “trustul comunist”.
În loc să propună perfecţionarea legislaţiei în corespundere cu
normele europene, pentru a se cunoaşte adevăraţii proprietari ai
mass-media din RM şi a preveni concentrarea şi monopolizarea
mass-media de către anumite grupuri politice sau de afaceri, un
reprezentant al PPCD, aliat cu partidul de guvernământ, a cerut,
în decembrie 2008, Serviciului de Informaţii şi Securitate să afle
cine stă în spatele PRO TV. Acesta nu a formulat cereri similare cu
privire la cine stă în spatele altor posturi, inclusiv al celor care fac
partizanat procomunist sau în folosul PPCD.
Discriminarea mass-media independente
Conform legislaţiei RM, mass-media publice şi cele private trebuie
tratate pe picior de egalitate, fără nicio discriminare. În realitate,
puterea discriminează mass-media private atât în ce priveşte accesul la informaţie, cât şi plasarea publicităţii plătite din bani publici.
Conform unui studiu efectuat de Centrul Independent de Jurnal-
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ism, publicat în octombrie 2008, în Republica Moldova volumul
publicităţii de stat nu depinde de tirajul publicaţiei.
Un exemplu de atitudine părtinitoare a statului faţă de massmedia loială puterii îl reprezintă postul de televiziune NIT,
printre acţionarii căruia se regăsesc şi doi reprezentanţi ai PCRM.
Conform unei investigaţii efectuate de „Jurnal de Chişinău”, pe
parcursul ultimilor patru ani, Consiliul Coordonator al Audiovizualului i-a oferit canalului NIT zece frecvenţe tv care i-au asigurat
acoperire pentru aproape 80% din teritoriul republicii. Un număr
atât de mare de frecvenţe nu a obţinut de la CCA până la acest
moment niciun post privat de televiziune. Vlad Ţurcanu, un fost
membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, declară
că, analizând rapoartele de activitate ale CCA, a constatat că, din
2001 încoace, NIT nu a primit niciun refuz din partea CCA privitor la frecvenţe. Pe de altă parte, „PRO TV Chişinău” n-a obţinut
în acest an (2008) nicio frecvenţă din cele solicitate. Este cert că
tot ce se face pentru „NIT” reprezintă o comandă de sus”, susţine
fostul membru al CCA. În 2004, Î.S.„Radiocomunicaţii” i-a vândut
NIT şase staţii TV (antene şi emiţătoare) pentru circa 327 de mii
de euro. Experţii afirmă însă că preţul real al acelor echipamente
tehnice era atunci mai mare cu câteva zeci de mii de euro şi NIT
ar fi trebuit să plătească cu 53 de mii de euro mai mult. La finele
anului 2008, Guvernul RM a aprobat cererea NIT de privatizare a
unei părţi din sediul Biroului Naţional de Statistică, mutat, în mod
forţat, cu câţiva ani în urmă, la marginea oraşului.
Potrivit documentelor, în proprietatea privată a postului procomunist de televiziune au intrat 1732 din cei 4445,9 metri pătraţi
de spaţiu pe care îl închiriază în clădirea de pe şos. Hânceşti 53, la
un preţ de circa 6 milioane de lei, în timp ce experţii estimează că
un asemenea spaţiu ar costa de trei ori mai mult. De menţionat că
privatizarea s-a făcut fără licitaţie, în secret.
Reprezentanţii PCRM refuză să colaboreze cu mass-media
independente, neloiale partidului de guvernământ. De asemenea,
aceste posturi sunt discriminate în privinţa accesului la informaţie.
La 20 februarie 2009, o echipă de filmare de la postul „TV 7”
din Chişinău nu a fost admisă la o reuniune a şefului statului cu
medici din majoritatea raioanelor ţării, în timp ce Moldova 1, N4
şi NIT au avut acces.
Abuzuri asupra jurnaliştilor şi hărţuirea mass-media
În perioada 3 mai 2008 – 3 mai 2009, în RM au fost comise mai
multe acţiuni ce contravin prevederilor Legii Presei care interzic
„imixtiunea în activitatea de pregătire şi de difuzare a informaţiei”
(art. 1) de către presă şi stipulează că, „în scopul exercitării
atribuţiilor profesionale”, jurnalistul are dreptul „a) să obţină şi să
difuzeze informaţii; ...c) să facă imprimări audiovizuale, să filmeze
şi să fotografieze; ... să asiste la mitinguri, demonstraţii şi la alte
manifestaţii publice” (art. 20).
La 10 mai 2008, jurnalistul Ghenadie Brega, care protesta în faţa
Guvernului împotriva arestării fratelui său, a fost agresat de către
ofiţeri de poliţie îmbrăcaţi în civil, apoi arestat şi dus la Comisariatul de poliţie al sectorului Buiucani, Chişinău, unde a fost ţinut
timp de 48 de ore în condiţii inumane şi degradante, fiind învinuit
de “nesubordonare cu rea-voinţă la cerinţele legitime ale colaboratorilor de poliţie, opunere de rezistenţă şi ultragierea poliţiei“.
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Pe data de 10 iulie 2008, jurnalistul Ghenadie Brega, venit la
Procuratura municipală din Chişinău pentru a lua imagini cu
unul dintre tinerii anchetaţi în cazul forumiştilor acuzaţi că ar fi
lansat „prin intermediul portalurilor forum.md, torrentsmd.com,
desteptarea.info şi unimedia.md... multiple chemări publice la
răsturnarea prin violenţă a orânduirii constituţionale şi lichidarea
statalităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova”, a fost
atacat fizic şi verbal de către o persoană în civil, ieşită din sediul
Procuraturii.
La 8 octombrie, o echipă a postului „PRO TV Chişinău” a fost
bruscată de către un poliţist şi de vicecomisarul raionului Orhei în
incinta Judecătoriei din această localitate. Poliţiştii au îngrădit accesul jurnaliştilor în sala de judecată. Ulterior, la 16 octombrie, cei
doi poliţişti au fost sancţionaţi disciplinar „pentru comportament
neadecvat cu jurnaliştii”. Este unul din puţinele cazuri de reacţie la
agresivitatea poliţiei faţă de jurnalişti.
Cameramanul Vasile Costiuc de la postul de televiziune pe Internet „Jurnal TV” a fost intimidat de poliţişti la 11 octombrie, în
Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, unde se desfăşurau
manifestări de Ziua Naţională a Vinului. Cameramanul filma
momentele când şeful statului gusta din vinuri. El a fost acostat de
patru indivizi care l-au rugat, „fără să facă show”, să-i urmeze. A
fost urcat într-o maşină şi plimbat vreo patruzeci de minute prin
Chişinău. În acest timp, un bodyguard al şefului statului a vizionat
materialul filmat de cameraman. După aproape o oră, cameramanul a fost adus în Piaţa Marii Adunări Naţionale şi sfătuit să
plece acasă pentru propria lui siguranţă.
La 26 decembrie, jurnalista Domnica Negru de la postul „PRO
TV Chişinău” a fost agresată fizic de către un poliţist. Acesta i-a
sucit mâinile la spate şi i-a distrus microfonul în timp ce realiza un
reportaj despre jaful produs la o filială a unei bănci din Chişinău.
La 3 februarie 2009, un soldat dintr-o patrulă de carabinieri care
făcea serviciul lângă sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI)
a deteriorat parţial camera unui cameraman de la „JURNAL TV”,
cerându-i să nu filmeze „pentru că nu-i voie”. Cameramanul Vasile
Costiuc s-a legitimat, informând carabinierul că filmează pe un
domeniu public. Un funcţionar de rang înalt al MAI nu s-a implicat în acest conflict, deşi Vasile Costiuc i-a solicitat să intervină.
La 25 februarie 2009, reprezentanţi ai poliţiei au descins la Albasat
TV din Nisporeni fără mandat de percheziţie, cerând acte contabile şi demontând hardurile de la calculatoare, comportându-se
brutal. Explicaţia MAI a fost că astfel s-a dat curs plângerii unui
cetăţean privitor la nereguli în evidenţa contabilă a acestui post.
Ulterior, poliţia a formulat o nouă acuzare: folosirea softurilor
nelicenţiate, acuzare respinsă de administraţia postului respectiv. La 9 martie, reprezentanţii MAI s-au prezentat la postul TV
Albasat cu o nouă acuzare, cerând administraţiei dovezi în ce
priveşte realizarea unor emisiuni în 2006 şi anunţând că postului
în cauză i-a fost intentat dosar penal. Organizaţii de media locale şi
din străinătate s-au arătat îngrijorate de incidentul de la Nisporeni,
calificându-l în mod justificat drept caz de presiune asupra
jurnaliştilor, de îngrădire a dreptului la libertatea de exprimare.
La 10 martie, Oleg Brega, cameraman la „JURNAL TV”, a fost
agresat de reprezentanţi ai serviciului de securitate al premierului. Incidentul s-a produs în holul Teatrului de Operă şi Balet
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din Chişinău, unde premierul Zinaida Greceanâi participa la o
reuniune cu circa o mie de lucrători ai Societăţii „Moldova-Gaz”.
Bodyguarzii au interzis accesul jurnaliştilor de la „JURNAL TV”.
Oleg Brega a încercat să intre în sală, dar un bărbat în civil a aplicat forţa fizică pentru a-i împiedica accesul. El a lovit peste cameră
şi a deteriorat parasolarul de la obiectiv. Cameramanul de la „JURNAL TV” a depus o plângere la procuratură în care cere tragerea la
răspundere a celor care l-au intimidat.
Echipa de filmare de la Agenţia multimedia OMEGA a fost
agresată, la 22 martie 2009, în cadrul unei acţiuni de protest
organizate la Chişinău de Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM). Reprezentantul Organizaţiei teritoriale Călăraşi
a PLDM, Ion Chitoroagă, a fost iritat de faptul că este filmat şi a
deteriorat camera de filmat şi microfonul jurnaliştilor. Ulterior, Ion
Chitoroagă, care figura cu numărul 56 în lista electorală a PLDM,
a fost retras de pe lista PLDM. El a fost arestat şi Procuratura i-a
intentat un dosar penal.
La 26 martie 2009, editorul săptămânalului „SP” din Bălţi, Slava
Perunov, a fost agresat la o întrunire electorală a şefului statului
Vladimir Voronin, la Palatul de Cultură din localitate. În pofida
faptului că s-a legitimat, lui Perunov i-a fost interzis accesul în sală,
iar când a insistat, unul dintre tinerii care i-au barat calea l-a lovit
cu pumnul şi a închis uşa. Conform legislaţiei, accesul jurnaliştilor
la evenimentele electorale este liber. PCRM şi Procuratura nu au
reacţionat la acest caz de agresiune faţă de presă.
În perioada 7-8 aprilie 2009, cel puţin 24 jurnalişti români care
circulau dinspre România spre Chişinău, au fost opriţi şi întorşi
din drum. Vameşii moldoveni au invocat defecţiuni ale sistemului
computerizat şi le-au solicitat jurnaliştilor mai multe acte: invitaţii
scrise, asigurări medicale speciale, acreditări de presă din partea
Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAEIE)
de la Chişinău, în timp ce pentru a trece frontiera dintre România
şi R. Moldova e necesară doar prezentarea paşaportului străin.
Jurnaliştii reprezentau agenţiile Associated Press, EPA, France
Press, Intact Images, NewsIn, Mediafax, Reuters, ziarele „Evenimentul Zilei”, „Jurnalul Naţional”, „Ziua” şi televiziunea Realitatea
TV.
La 8 aprilie 2009, patru reporteri ai “Ziarului de Gardă” au fost
agresaţi în spatele Palatului Naţional de către poliţişti. Reporterilor le-au fost răsucite mâinile, au fost lovite camerele foto. Ei se
aflau în scuarul din spatele Palatului Naţional pentru a se documenta şi lua imagini după ce au observat că un grup de persoane
îmbrăcate în negru a trântit la pământ şi a lovit câţiva tineri. Deşi
toţi reporterii s-au legitimat, niciunul dintre agresori n-a vrut să se
legitimeze.
În aceeaşi zi, la 22:20, Oleg Brega, reporter al postului TV pe
Internet JurnalTV, a fost bătut în spatele clădirii Guvernului de
nişte poliţişti, unul dintre ei în echipament Scut, acestuia fiindu-i
sustrase două camere de filmat, una proprietate privată şi alta proprietate a JurnalTV. Oleg Brega a mers acolo în calitate de jurnalist
la chemarea unei colege care declara că a văzut un caz de agresare
a unei persoane de către nişte indivizi în civil.
La 8 aprilie 2009, cameramanul ProTV, Constantin Rogodanţev, a
fost agresat de către poliţişti cu cagule. Camera de filmat a jurnalistului a fost aproape distrusă.
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Anexă
Conform mass-media georgiene, în pofida implicării consulatului
georgian, un grup de jurnalişti georgieni de la „Imedi”, Rustavi-2”
şi „Primul canal” au fost trimişi de pe aeroportul Chişinău înapoi
spre Riga, interzicându-li-se intrarea în R. Moldova.
Echipa Realitatea TV, post românesc TV, formată din jurnalista
Evghenia Kironaki, cameramanul Mihai Valentin Buzduga şi
şoferul Gabriel Colac, au fost reţinuţi la 9 aprilie pentru patru
ore de către forţele de ordine şi obligaţi să părăsească ţara. Ei au
declarat că au fost intimidaţi cu expresii de genul „mai bine îi
împuşcăm”, „vor primi sigur doi ani de arest”.
La 10 aprilie 2009, la ora 11.40, redactorul-şef al publicaţiei „Jurnal
de Chişinău”, Rodica Mahu, a fost reţinută pe stradă de către patru
poliţişti în civil, împinsă într-o maşină şi dusă într-o direcţie
necunoscută. Telefonul redacţiei care se afla la ea a fost deconectat
pentru câteva ore. După două ore şi jumătate ea a fost eliberată.
Jurnalista a declarat că a fost reţinută la Direcţia de Combatere
a Crimei Organizate a Departamentului Servicii Operative, din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne, de către poliţiştii Catlabuga
şi Pântea, fiind acuzată de „colectarea informaţiei despre clădirea
Guvernului pentru a o ataca”.
În aceeaşi zi, Petru Terguţă, jurnalist la TV7 şi corespondent la Antena 3, post TV românesc, cameramanul Dan Niţescu, asistentul
de imagine Victor Alexandru au fost hărţuiţi şi ameninţaţi de către
organele de securitate şi au decis să părăsească Republica Moldova.
Petru Terguţă a fost anterior ameninţat telefonic şi avertizat că va
fi arestat.
La 10 aprilie, Doru Dendiu, corespondent TVR, post public TV
românesc, a fost reţinut în jurul amiezii şi dus la Departamentul
Servicii Operative din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Nimeni nu a putut afla nimic despre el până aproximativ la ora 18.00.
Jurnalistul a fost reţinut pentru şase ore fără acces la un avocat şi
i-a fost confiscat telefonul mobil.
Tot la 10 aprilie 2009, Ion Terguţă, care relata pentru Antena 3, a
fost reţinut pe stradă şi dus la Departamentul Servicii Operative
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. A fost reţinut pentru
şase ore, fără acces la un avocat. Telefonul mobil i-a fost confiscat.
(surse: Monitor Media, jurnaltv.md, jurnal.md, ifex.org, Centrul
Român pentru Jurnalism de Investigaţii şi Agenţia de Monitorizare
a Presei, cotidianul.ro, adevarul.ro, jurnalul.ro, tvr.ro, gandul.info,
tvr.ro, hotnews.ro, mediafax.ro, antena3.ro, curaj.net)
De regulă, autorităţile şi organele de drept au ignorat apelurile
organizaţiilor neguvernamentale mass-media privind asigurarea
respectării întocmai a dreptului la libera exprimare şi pedepsirea
celor care au comis abuzuri împotriva jurnaliştilor şi a presei, care
au îngrădit accesul jurnaliştilor la informaţia şi evenimentele de
interes public.
Cazurile de agresiune împotriva jurnaliştilor sunt mediatizate,
de obicei, doar de presa de opoziţie. Şi autorităţile reacţionează
selectiv la agresarea jurnaliştilor. De exemplu, în timp ce agresorul jurnaliştilor de la Omega a fost arestat, agresorii (cunoscuţi)
ai lui Ghenadie Brega şi ai altor jurnalişti de la presa care critică
guvernarea au fost lăsaţi în pace. Actele de obstrucţionare publică
a jurnaliştilor de către persoane oficiale încurajează o atitudine
ostilă faţă de presă din partea organelor de forţă şi a funcţionarilor
de toate rangurile.
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Presa străină
Există un dezechilibru evident pe piaţa informaţională a RM în
defavoarea presei occidentale, spaţiul informaţional al RM fiind
dominat în continuare de mass-media ruseşti. În aceste condiţii,
evenimentele internaţionale, cum ar fi războiul din Georgia,
situaţia din Ucraina etc. le sunt prezentate populaţiei prin prisma
oficialităţilor ruse, liderii Rusiei figurând printre cele mai populare
personalităţi politice în Republica Moldova. De asemenea, prin
intermediul presei ruse moldovenilor li se inoculează în continuare sentimentele anti-NATO, presa rusă mediatizând prejudecăţile
şi stereotipurile anti-NATO din perioada sovietică.
Recomandări:
Pentru asigurarea unei libertăţi reale a presei, în conformitate cu
principiile unei societăţi deschise, democratice şi în corespundere
cu normele internaţionale, autorităţile din RM ar trebui:
- Să stopeze acţiunile agresive, de intimidare şi hărţuire a
jurnaliştilor, a presei independente şi organizaţiilor neguvernamentale din domeniul mass-media;
- Să reacţioneze şi să pedepsească vinovaţii în cazurile de agresiune împotriva jurnaliştilor, de intimidare şi hărţuire a presei,
de violare a dreptului la exprimare, de îngrădire a accesului la
informaţia de interes public;
- Să asigure aplicarea jurisprudenţei şi practicii CEDO de către
instanţele judecătoreşti şi organele de drept;
- Să asigure transparenţa proprietăţii mass-media şi să se evite
monopolizarea mass-media de către anumite forţe politice şi
grupuri de interese;
- Să perfecţioneze cadrul legal şi să asigure funcţionarea legilor
în vigoare, inclusiv: să depolitizeze Consiliul Coordonator al
Audiovizualului şi să perfecţioneze cadrul legislativ privind
acordarea licenţelor de emisie şi a frecvenţelor; să revizuiască
legislaţia privind Instituţia publică a audiovizualului pentru
asigurarea independenţei reale a companiei publice; să modifice Codul Civil astfel încât mărimea compensaţiilor să fie
proporţională cu prejudiciile aduse, iar în cazul persoanelor
publice să se ia în considerare un grad mai mare de expunere
faţă de critică;
- Să nu admită discriminarea mass-media în funcţie de forma de
proprietate şi pe criterii politice, să ia măsuri pentru încurajarea
investiţiilor locale şi internaţionale în domeniul mass-media.
Semnează:
Centrul Independent de Jurnalism
Asociaţia Presei Independente
Asociaţia Presei Electronice APEL
Centrul „Acces-Info”
Centrul de Investigaţii Jurnalistice
Comitetul pentru Libertatea Presei
Uniunea Jurnaliştilor din R. Moldova
Centrul Tânărului Jurnalist din R. Moldova
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