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Nu vom avea un sindicat al jurnaliştilor
nici peste zece ani
Necesitatea creării unui sindicat al jurnaliştilor nu se pune la
îndoială. O recunosc chiar şi oponenţii acestei idei.
Şi asta pentru că drepturile profesionale şi sociale ale jurnaliştilor sunt lezate. Atât în relaţia cu organele de stat, cât şi cu
angajatorul. Mulţi jurnalişti nu au contracte individuale de
muncă sau cele pe care le-au semnat nu respectă întocmai
buchea… Codului Muncii. Este cumva arătată în această foaie
numită contract mărimea salariului? Doar în rare cazuri. Şi
dacă în contract nu este indicată mărimea retribuţiei muncii,
nu mai zic de sporuri, de ce nu? Pentru că munca în multe
redacţii este plătită la „negru”. Excepţie fac televiziunile, unele
ziare şi o agenţie-două.
De ce multe contracte nu includ durata concediului de odihnă
anual? Este clar de ce, o ştiu toţi cei care nu pot „obţine” de
la angajator un concediu mai mare de două, cel mult trei
săptămâni. Şi asta în condiţiile în care durata legală e de 28
de zile calendaristice. Este legal să ceri angajatului să anunţe
angajatorul despre intenţia de a desface contractul cu o lună
sau două-trei înainte de concediere? Sau, bunăoară, să stipulezi
în contract că jurnalistul nu are „dreptul” să se angajeze la
concurenţi după concediere? Există clauza de „neconcurenţă”
care, obligatoriu, ar trebui să prevadă şi un spor la salariu? În
ce măsură sunt luate în considerare problemele specifice breslei
în convenţia colectivă la nivel de branşă sau la nivel naţional?
Aproape deloc. Şi cu acestea lista argumentelor pro-sindicat
nu se epuizează. Păcat că şi acum zece ani, şi în prezent, şi
probabil peste zece ani, vom constata aceleaşi probleme. Nimic
nu se schimbă.
Doresc jurnaliştii să se solidarizeze?
Au fost făcute mai multe încercări de organizare a jurnaliştilor
într-un proces de solidarizare. Toate au eşuat.
Nu doresc jurnaliştii să se solidarizeze? Sondajele arată contrariul. Rezultatele sunt cunoscute, 70-80 la sută susţin ideea
creării unui sindicat al jurnaliştilor. Paradoxal, avem numeroase exemple de solidarizare a breslei pe probleme legate de imixtiunea statului, libertatea de exprimare sau îngrădirea dreptului jurnaliştilor de a-şi exercita liber profesia şi aproape niciun
caz când am fi acţionat în comun pentru a ne apăra drepturile
economice şi sociale.
De ce se întâmplă aşa? Ce ne face să nu dăm dovadă de solidaritate de breaslă atunci când ne sunt lezate drepturile econo-

mice şi sociale? Explicaţia ar putea fi, probabil, următoarea:
atunci când e vorba despre apărarea dreptului de a-ţi exercita
liber profesia, fără cenzură şi imixtiuni de orice ordin, inclusiv
politic, avem de a face cu un conflict „extern” care presupune
apărarea jurnalistului de agresiuni din afara redacţiei. În faţa
unei probleme externe, angajatorul e solidar, de regulă, cu angajatul. În cazul unei acţiuni de „protecţie externă”, jurnalistul
nu riscă să-şi piardă locul de muncă sau salariul.
E altceva când este vorba de a-ţi apăra drepturile în faţa
angajatorului. Atunci îţi rişti, în primul rând, locul de muncă.
„Nu-ţi place, pleacă!” este „argumentul” pe care îl poţi auzi cel
mai des de la patron sau reprezentantul acestuia în persoana
redactorului-şef sau directorului publicaţiei.
Mai este ceva la mijloc, jurnalistul rabdă şi tace pentru că
de cele mai multe ori ştie că nu e rupt din stele şi nu-şi mai
găseşte loc „sub soarele” altei publicaţii, dacă este concediat
de patronul împotriva căruia a pornit cu zurba. Avem puţini
jurnalişti bine pregătiţi, adevăraţi profesionişti, deşi numărul
lor este în creştere.
Mediul ideal în care jurnaliştii s-ar simţi membri ai procesului
de solidarizare ar fi: o economie de piaţă funcţională; structuri media sănătoase economic şi transparente; jurnalişti bine
pregătiţi, capabili să apere drepturile cetăţeanului, dar în egală
măsură drepturile lor; un management profesionist al presei.
Nu poate fi creat un sindicat al jurnaliştilor fără organizaţii
primare, iar acestea, la rândul lor, pot fi create doar de către
angajaţi. Jurnaliştii nu se simt, cu părere de rău, membri ai
procesului de solidarizare, mulţi dintre ei aşteaptă ca altcineva
să le rezolve problemele.
Cu cine discutăm?
Să presupunem că mâine-poimâine va fi creat un sindicat al
jurnaliştilor. Şi atunci imediat apare întrebarea: cu cine discută
el? Sindicatul nu este doar un simplu consultant la negocieri, el
este obligat să iniţieze negocieri şi să participe la ele.
Nu avem un patronat în domeniu. Şi atunci cine va fi partenerul social de dialog? Redactorul-şef? În multe cazuri el este la
fel ca şi reporterul sau şeful de departament un simplu angajat,
doar că are o funcţie mai înaltă. Astfel el poate fi doar un
intermediar în dialogul între angajaţi şi cei cu banii. Patronii?
Deseori aceştia „trag sforile” din umbră, în calitate de „fonda-
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tori” figurând persoane interpuse. Este foarte greu să afli cine
finanţează sau investeşte într-o publicaţie sau în alta. Sau poate
discutăm cu directorul publicaţiei? Acesta de multe ori este în
situaţia redactorului-şef cu statut de angajat.
Aşadar, lipseşte partenerul social de dialog. Şi patronatul nici
nu dă semne de încercare de asociere într-o organizaţie.
Este adevărat că o Adunare Generală ar putea adopta o decizie,
care ar deveni obligatorie pentru patron şi acesta ar fi mecanismul minim de dialog, însă executarea acestei decizii ar rămâne
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mai curând la discreţia patronului.
Numeroasele încercări de a crea un sindicat al jurnaliştilor,
inclusiv ale autorului acestor rânduri, au eşuat şi pentru că
iniţiatorii s-au orientat la modul de organizare şi activitate a
sindicatelor care există în Republica Moldova. Avem însă nevoie de un alt fel de sindicat, un sindicat radical diferit de ceea
ce ştim noi în materie sindicală. Iar crearea acestuia înseamnă
o protecţie profesională şi socială reală a jurnalistului, dar şi
dreptul legal de a participa la avizarea actelor legislative.

Vlad BERCU

Jurnalişti moldoveni
discută subiecte actuale
în cadrul Clubului de
Presă.
Chişinău,
decembrie 2009
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Consiliul de Presă: oportunităţi şi pericole
Etica profesională a jurnalistului reprezintă un subiect frecvent
al discuţiilor din cercurile jurnalistice. Totuşi, în ultimii 10 ani,
respectarea normelor deontologiei profesionale a jurnalistului a
fost propagată în mod izolat şi neconsistent.
Astfel în R. Moldova, până în prezent, cea mai răspândită şi
eficientă metodă (nejudiciară) de stimulare a respectării
preceptelor jurnalismului de calitate a reprezentat-o efectul
indirect al monitorizărilor efectuate periodic de organizaţiile
neguvernamentale de specialitate şi al articolelor critice
publicate de unii experţi media cu referire la comportamentul
presei în general sau în cazuri specifice. Recent însă Asociaţia
Presei Independente (API) a iniţiat un proiect prin care a decis
să revigoreze autoreglementarea presei scrise din RM. Astfel,
spre sfârşitul anului 2009, a apărut un nou organ de autoreglementare a presei scrise şi a publicaţiilor on-line – Consiliul de
Presă.
Regulamentul de activitate al Consiliului de Presă din Republica Moldova (în continuare – Consiliul) îl defineşte în modul
următor: “o structură independentă în raport cu administraţia
publică, mediul politic, mediul de afaceri, alte grupuri de
interese, care contribuie la responsabilizarea mass-media faţă
de consumatorii de media, prin soluţionarea amiabilă a
litigiilor dintre publicaţii şi cititori, promovarea jurnalismului
de calitate, respectarea principiilor deontologice jurnalistice de
către publicaţii, agenţii de ştiri sau portaluri informaţionale”.
Pentru mai multe detalii, invităm cititorul să viziteze pagina
web a Consiliului: http://consiliuldepresa.md/.
Consiliul de Presă este un nou organ de autoreglementare în
RM. În afara Consiliului mai există, deja de un deceniu, şi o
altă entitate de autoreglementare – Comisia Naţională de Etică
(CNE). CNE a fost înfiinţată cu scopul de a facilita aplicarea
Codului deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova,
Cod care a intrat în vigoare la 26 mai 1999, ziua parafării lui de
către liderii a 11 organizaţii co-semnatare.
Totuşi, autoreglementarea ca fenomen formalizat şi care s-ar fi
manifestat prin acţiunile CNE a existat doar în cazuri izolate şi
nu a marcat semnificativ realitatea şi evoluţiile jurnalismului
moldav. Acesta ar fi motivul, probabil, pentru care API, cu
suportul unor donatori, a hotărât să reînvie o structură
necesară, dar a cărei activitate nu s-a făcut simţită nici în
mediul ziaristic, nici în raport cu publicul. Ca să fim exacţi,
iniţiatorii procesului au hotărât să creeze noua entitate de
autoreglementare prin tactica dublării. Nu exclud că s-a ales

această metodă pentru a trece uşor şi neobservat de la o etapă
la alta şi a nu supăra pe nimeni. Însă admitem că nu este un
aspect principial dacă se va desfiinţa sau nu CNE odată cu
apariţia Consiliului de Presă, or, trebuie să pornim de la
premisa că, cu cât mai mulţi gardieni ai interesului public vor
exista, cu atât mai multe şanse vor fi ca acest interes să fie bine
apărat (dacă îşi fac bine treaba).
Experienţa existentă, dar şi specificul relaţiilor în presa din
RM, în mod firesc, ne fac să ne punem câteva întrebări: Vor
reuşi ONG-urile cu iniţiativă să pună pe picioare autoreglementarea presei în RM?; Va fi Consiliul de Presă un organ
funcţional şi credibil?; Va avea durabilitate?; Va reuşi să
impună schimbări general perceptibile?; Va fi acceptat sau
respins şi criticat?; Va fi un instrument de unificare a presei sau
unul de dezbinare?
Ţinând cont de faptul că şi Comisia Naţională de Etică a avut o
activitate preponderent simbolică, Consiliului de Presă îi
revine aşteptarea publică de a arăta că nu este doar un proiect
temporar finanţat de donatori străini, ci reprezintă o schimbare
semnificativă. Prima incertitudine pentru un răspuns pozitiv
se iveşte din modul de finanţare a membrilor acestui Consiliu.
La fel ca şi membrii Comisiei Naţionale de Etică, API a anunţat
că şi membrii Consiliului de Presă vor activa pe baze obşteşti.
Cred că acest aspect este cel care pune cel mai mare semn de
întrebare asupra gradului de funcţionalitate şi de eficienţă pe
care-l va avea acest Consiliu.
Dacă e să analizăm dificultăţile pe care le-a întâlnit în activitatea sa Comisia Naţională de Etică, o să vedem că lipsa de
finanţare a fost problema-cheie. Nu au existat niciodată dubii şi
discuţii cu privire la credibilitatea şi integritatea membrilor
Comisiei. Însă Comisia nu a fost activă din cauza lipsei de
motivaţie a membrilor acesteia şi, deşi periodic se încerca
întrunirea membrilor, de regulă, nu se aduna cvorumul
suficient pentru a adopta decizii. A-ţi asuma misiunea de a
critica colegi, prieteni sau pur şi simplu oameni în cercul
cărora activezi înseamnă a-ţi asuma o misiune oarecum
ingrată, dificilă. Este o situaţie când o faci cu conştiinciozitatea
unei obligaţii de serviciu, aşa cum s-ar întâmpla în cazul în
care membrii ar fi plătiţi, şi este cu totul altă situaţie când, între
cele „trei servicii” pe care le ai, trebuie să găseşti timp şi plăcere
de a face şi acest lucru.
Remarc, totuşi, o diferenţă principială între Consiliul de Presă
şi Comisia Naţională de Etică: dacă membrii CNE erau
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exclusiv reprezentanţi ai profesiei, adică jurnalişti, în Consiliul
de Presă sunt prezenţi şi „consumatorii de media”, adică
publicul (5 din cei 9 membri). Acest lucru urmează să facă
adoptarea deciziilor mai uşoară din punct de vedere psihologic, fără a fi neapărat şi o garanţie a obiectivităţii. Obiectivitatea poate fi garantată doar de personalitatea membrilor: ei
trebuie să fie, pe de o parte, persoane integre, iar pe de altă
parte, profesionişti de valoare (în cazul reprezentanţilor
profesiei) şi oameni cu un înalt grad de cultură (în cazul
consumatorilor de media). Ultimul aspect este prevăzut de
actele ce guvernează activitatea Consiliului de Presă şi este
foarte important să consemnăm realizarea sa în practică.
Ar mai fi un moment, care-mi pare important pentru contextul
actual al Republicii Moldova. Organele de autoreglementare
apar în cercuri limitate nu doar de specificul profesiei, dar şi de
cei care vor să se supună principiilor profesiei şi acceptă
judecata acestor organe.
Deşi Consiliul în sine a fost fondat de ONG-uri, el trebuie să
încerce să obţină într-o formă sau alta recunoaşterea a cât mai
multe mijloace de informare în masă. Însă Consiliul de Presă
s-a distanţat ab initio de domeniul radio/tv, rezervându-şi
domeniul presă scrisă şi Internet. În acest mod, în opinia mea,
Consiliul de Presă se lansează relativ modest, fără ambiţii de
amploare privind acoperirea şi unificarea mass-mediei sub aceleaşi principii de etică profesională.
S-a remarcat nu o dată
dezbinarea presei în
RM şi lipsa de solidaritate între jurnaliştii
moldoveni. Presa
noastră, de facto, s-a
împărţit în multiple
„bresle” şi „subbresle”:
presă de limbă rusă
versus presă de limbă
română, presă naţională
(din Chişinău) versus
presă locală, presă pro
partide de stânga versus
presă pro partide de dreapta, presă scrisă versus radio şi TV
etc. Formarea acestor „bresle” nu se datorează concurenţei
economice, ci unor factori cu totul străini valorilor pieţei. Fără
a examina aceşti factori şi a pune în discuţie justificarea şi
întemeierea dezbinării, remarcăm că între categoriile formate
jurnaliştii se tratează suspicios şi, uneori, duşmănos.
Dacă e să consolidăm presa ca unitate şi să fortificăm solidaritatea jurnaliştilor, acest lucru trebuie făcut tocmai sub umbrela
deontologiei. Or, tocmai de etica profesională ţine lupta
Valoare versus Nonvaloare, iar jurnaliştii, ca şi oamenii în

iunie 2010
general, pot fi uniţi după principiul simplu şi uman al propagării Valorii. Nimic din ceea ce se examinează la un organ de
autoreglementare nu trebuie să fie un subiect al unor controverse mari, or, în acest caz, decizia va fi relativă, subiectivă şi va
afecta credibilitatea celor care trebuie să protejeze Valori.
Lucrurile trebuie să fie oarecum evidente, iar tot ceea ce nu
este evident trebuie lăsat pe seama instanţei de judecată.
Consiliul de Presă trebuie văzut ca oportunitatea unirii tuturor
instituţiilor de media după principiul servirii intereselor
publicului. Şi, indiferent de modalitatea prin care se manifestă
o instituţie media (tipărită, on-line, radio, TV), ea trebuie să-şi
poată declara aderenţa la unele principii etice fundamentale şi
să arate deschidere faţă de publicul său. Organul de autoreglementare nu trebuie privit sec doar ca o instituţie prejudiciară
de soluţionare a conflictelor, ci trebuie examinat ca un
mecanism de propagare a unor valori şi de unificare a massmediei şi a întregii societăţi în jurul acestor valori. De aceea,
orientarea doar spre un anumit segment al presei (presa scrisă
şi on-line), chiar şi dacă urmează unor experienţe străine, este,
în opinia mea, un pas greşit.
În pofida faptului că unele elemente de ordin tehnic au făcut să
existe diferenţe semnificative de reglementare între presa scrisă
şi radio/TV, reglementarea strictă a radio şi TV nu subminează
importanţa autoreglementării. Oricât de mult ar încerca Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) să-şi asume rolul
de autoreglementare (a făcut-o prin adoptarea la 26.12.2007 a
Codului radiodifuzorului – cod etic în esenţă), el va rămâne un
instrument statal, represiv, de constrângere. CCA-ul întotdeauna va fi privit cu suspiciune şi teamă, or, este o autoritate
publică şi toate acţiunile pe care le întreprinde au caracter
juridic, sancţiunile sunt juridice, adică cu caracter de constrângere statală. CCA-ul, fiind constituit după principiul autorităţii
publice, nu poate fi instrument de autoreglementare şi ar fi
bine să înceteze a-şi mai asuma acest rol lăsând teren pentru
dezvoltarea instrumentelor tipice de autoreglementare, de
factura celui precum tinde să fie Consiliul de Presă.
În aceeaşi măsură, odată cu dezvoltarea vertiginoasă a tehnologiilor moderne, care a crescut enorm posibilităţile accesului la
informaţie, apare oarecum straniu faptul că cei care şi-au
obţinut dreptul de difuzare prin CCA (indiferent că utilizează
resurse epuizabile – adică frecvenţe radio terestre, sau resurse
inepuizabile în principiu – cablul şi satelitul) trebuie să
respecte reguli diferite de cei care fac acelaşi lucru, dar fără a fi
obligaţi să obţină dreptul de difuzare prin CCA (emisia radio
şi TV prin Internet). Dezvoltarea tehnologiilor moderne
trebuie să repună în discuţie funcţiile şi activitatea CCA: ele
trebuie să se rezume la activităţi strict necesare, astfel încât să
nu prolifereze situaţiile absurde când instituţiile de media fac
acelaşi lucru şi au aceeaşi audienţă, însă pentru anumite
acţiuni unele suferă mari represiuni, iar altele nu riscă nimic
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din simplul motiv că instrumentul de difuzare este diferit.
Indubitabil, dezvoltarea tehnologiilor ar trebui să schimbe
concepţia legislaţiei aplicabile mijloacelor de informare în
masă.
Astăzi, în Moldova sunt puţini cei care sunt gata să dea bani
pentru lucruri de care nu ştiu dacă au nevoie. Şi aici punem
problema cu ce resurse va funcţiona Consiliul de Presă.
Consiliul nu are deocamdată un plan strategic pentru a-şi
asigura autofinanţarea, de aceea pentru moment este necesară
implicarea unui management bun, care să poată atrage, cel
puţin, resursele donatorilor. Iar acestea cred că vor putea fi
atrase dacă Consiliul îi va convinge de utilitatea şi necesitatea
sa. (De altfel, şi potenţiala autofinanţare va depinde de acelaşi
lucru.) Limitarea Consiliului de Presă la mass-media scrisă şi
Internet, în condiţiile în care, conform ultimului Barometru de
opinie publică, circa 90% din populaţie se informează în
primul rând de la televiziune, ar putea submina şansele
interesului de finanţare, atât din partea eventualilor donatori,
cât şi a celor interesaţi din interiorul breslei.
Promovarea Consiliului în mass-media a început încă înainte
de a se fi ales membrii acestuia cu un spot social prin care
publicul ar afla de existenţa sa. Cred, totuşi, că ar fi fost mai
potrivit să se înceapă cu afirmarea statutului său în cadrul
breslei jurnalistice. Scopul trebuie să fie ca la principiile
promovate de Consiliu să adere cât mai multe instituţii de
media: nu ONG-urile fondatoare contează, ci faptul ca
principiile etice să fie respectate de cei care-şi asumă rolul de a
informa şi distra opinia publică, adică mijloacele de informare
în masă într-un număr maxim posibil. Şi aici amintesc că nici
Codul deontologic al jurnalistului din RM, adoptat în 1999, nu
a fost semnat de instituţii de presă, ci de ONG-uri. S-ar cere fie
adoptarea unui nou Cod, fie atragerea aderenţei formale a cât
mai multe instituţii de presă la Codul existent.
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Adoptarea recentă a Legii cu privire la libertatea de exprimare
trebuie considerată şi ea o provocare în raport cu unul din
rolurile principale pe care şi le-a asumat Consiliul de Presă:
soluţionarea prejudiciară a litigiilor între mass-media şi consumatorii de presă scrisă şi on-line. Această lege impune termene
foarte restrânse pentru soluţionarea prejudiciară a conflictului
apărut şi, astfel, aproape nu mai lasă loc implicării Consiliului
de Presă, or, intervine termenul de prescripţie. Totuşi, acest
lucru îi afectează doar pe cei care şi-au rezervat dreptul, sau şiau propus în ultimă instanţă, să apeleze la judecată, nu şi pe cei
care se vor mulţumi doar cu soluţia Consiliului de Presă sau pe
cei care vor decide să apeleze în paralel la instanţa de judecată
şi la Consiliul de Presă. În fine, există şi un avantaj pe care îl
oferă Consiliul în acest context: cei care au pierdut dreptul de
a se adresa în instanţa de judecată în virtutea termenului scurt
de prescripţie care a fost adoptat, mai au totuşi şansa de a-şi
găsi dreptatea, sau măcar o alinare, prin Consiliul de Presă sau
alte organe de autoreglementare existente.
Ideile schiţate în acest articol nu sunt nici pe departe o tentativă de a critica iniţiativele mai vechi sau mai noi de instituire a
instrumentelor de autoreglementare. Dimpotrivă, salut această
iniţiativă curajoasă din perspectiva implicaţiilor şi urmărilor
pe care le poate provoca. De asemenea, nu încerc să sugerez
traducerea experienţelor străine în realitatea moldovenească,
pentru că am convingerea că într-un context diferit lucrurile
iau şi o întorsătură diferită. Am încercat doar să pun în discuţie unele opinii critice spre a anticipa probleme şi a direcţiona
evoluţii. Autoreglementarea presei a fost şi este un punct slab
al realităţilor din Moldova. Trebuie evaluate toate modalităţile de soluţionare a problemei, în caz că este conştientizată şi
acceptată ca o problemă. Iniţiativa Asociaţiei Presei Independente este oportună şi trebuie susţinută constant prin acţiuni
rezonabile de fortificare a aplicabilităţii generale a principiilor
de etică profesională a jurnalistului.
Eugen RÎBCA
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Legea cu privire la libertatea de
exprimare: premise de apariţie şi impact
legislaţiei cu privire la apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale în R. Moldova, studiu la care am lucrat pe
parcursul unei perioade îndelungate. În această lucrare am
prezentat cele două realităţi care determină modul în care se
aplică această legislaţie: pe de o parte, moştenirea sovietică sau
originea acestor articole şi regulile tradiţionale de interpretare,
pe de altă parte, standardele europene sau noi nuanţe de interpretare impuse prin CEDO. Ei bine, în practică, judecătorii nu
ţineau cont aproape deloc de regulile adoptate prin hotărârile
Curţii Europene a Drepturilor Omului, dar încălcau frecvent
şi regulile de interpretare tradiţionale ale articolelor privind
apărarea onoarei şi demnităţii, apărute în anii ‘60 ai sec. XX în
codurile civile din republicile fostei URSS.

Puţină istorie: cum şi de ce a apărut Legea cu privire la libertatea
de exprimare
Apariţia Legii cu privire la libertatea de exprimare are o legătură directă cu activitatea mea profesională începând cu anul
2000, când am fost angajată în calitate de coordonator juridic
al Centrului pentru Jurnalism Independent. A fost o perioadă
când procesele de defăimare erau o realitate extrem de sesizabilă pentru presa din Moldova. Însă problema cea mare nu era
însuşi numărul lor, ci modul cum erau judecate. Mass-media
pierdea pe nedrept o mare parte a proceselor, iar acţiunile
judiciare erau folosite, atât ca un mod de presiune, cât şi ca o
sursă de a obţine ceva bani. Efectele distructive ale acestei situaţii, care a durat foarte mult timp, sunt greu de măsurat, chiar
imposibil. Ceea ce este sigur e că a impus multă autocenzură,
a descurajat mulţi jurnalişti şi a afectat libertatea de exprimare a multor persoane. Nimeni nu i-a numărat pe cei care au
renunţat la profesie ca urmare a proceselor de defăimare şi nici
numărul de articole/reportaje de interes public care nu au fost
niciodată difuzate de teama unui proces.
Toate se întâmplau în pofida faptului că din 1997 Moldova este
parte la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO),
care impune standarde înalte pentru protecţia libertăţii de
exprimare. Chiar dacă se organizau frecvent seminare în care
încercam să instruim jurnaliştii, judecătorii şi avocaţii cu privire la jurisprudenţa europeană ce vizează libertatea de exprimare, practica judiciară arăta că standardele europene nu sunt
cunoscute suficient şi, mai ales, nu sunt aplicate.
În 2005, publicam un amplu studiu al problematicii aplicării

Una dintre soluţiile pe care le-am lansat atunci a fost elaborarea unui act normativ special, care să reglementeze minuţios
domeniul defăimării, incluzând în legislaţia naţională norme
cu privire la libertatea de exprimare conforme standardelor
europene. Am promovat această idee, iar în 2006 am obţinut şi
o finanţare din partea Institutului pentru o Societate Deschisă
(Open Society Institute), graţie căreia am creat un mic grup
de lucru, care a elaborat proiectul, iar ulterior l-am supus mai
multor dezbateri publice cu participarea unor jurnalişti, judecători şi altor reprezentanţi ai societăţii civile şi ai autorităţilor.
2006 a fost etapa grea, dar frumoasă a creării acestui proiect de
lege, a întâlnirilor săptămânale timp de şase luni, a dezbaterilor necontenite asupra conţinutului, sferei de aplicare şi altor
nuanţe pe care voiam să le conţină această lege.
Partea oarecum agasantă a început în 2007, când a fost demarată promovarea propriu-zisă a adoptării proiectului de lege,
întâlnirile cu autorităţile şi aşteptarea unei deschideri din partea lor. A existat un interes declarat al speakerului de atunci,
Marian Lupu, faţă de acest proiect de lege, s-a creat chiar un
grup de lucru în Parlament condus de Maria Postoico, însă
după două şedinţe acest grup de lucru nu s-a mai întrunit, iar
proiectul a fost uitat. Proiectul a mai fost pus într-o formă sau
alta pe agenda autorităţilor comuniste, dar nu a reuşit să devină nici măcar iniţiativă legislativă în acea perioadă. Proiectul
a început să aibă o altă soartă odată cu schimbarea puterii în
2009, când acesta a devenit iniţiativă legislativă, iar la 23 aprilie
2010 a fost adoptat în lectură finală.
Care e scopul Legii cu privire la libertatea de exprimare?
Scopul e definit explicit de lege: „de a garanta exercitarea dreptului la libera exprimare, precum şi un echilibru între asigura-
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rea dreptului la libera exprimare şi apărarea onoarei, demnităţii, reputaţiei profesionale şi a dreptului la respectul vieţii
private şi de familie a persoanei”. Doar că această propoziţie
poate părea sofisticată (ca şi legea în întregime de altfel). Ideea
este simplă: avem mai multe drepturi sau valori, care sunt toate
importante în individualitatea lor: onoarea, viaţa privată, libertatea de exprimare. Problema e că apărarea onoarei sau a vieţii
private se contrapune libertăţii de exprimare, iar hotarul unde
se termină un drept şi începe altul trebuie să fie clar.
Această lege încearcă să definească acea graniţă a echităţii,
specificând nuanţele necesare. Sigur că legea este influenţată
de contextul în care apare, un context în care libertatea presei
a avut de suferit, şi încearcă să redreseze problemele existente,
oferindu-i libertăţii mass-media un statut important.
În acest sens, legea apare ca un ghid pentru judecători privind
regulile de soluţionare a acestui tip de litigii în conformitate cu
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului pe art. 10
(libertatea de exprimare). Care sunt regulile-cheie impuse prin
această lege? Este o întrebare grea, or, fiecare articol a fost scris
cu multă atenţie şi îşi are rolul său important de reglementare.
În plus, legea are acea natură complexă, care ar impune necesitatea elaborării unui ghid explicativ al literei şi spiritului fiecărei norme juridice conţinute în ea. Totuşi, aş face o diferenţiere
în norme tradiţionale, dar care îşi găsesc o detaliere adecvată şi
necesară, şi norme - „bombă”, care schimbă realităţile existente
şi pot fi considerate surprinzătoare.
O astfel de normă - „bombă” este în special impunerea cererii
prealabile către răspânditorul informaţiei defăimătoare sau cel
care lezează viaţa privată, ca o etapă obligatorie a soluţionării
acestui tip de litigii.
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Deci adresarea în judecată este acum condiţionată de eforturile
de soluţionare amiabilă a litigiului. O altă normă - „bombă”
este termenul foarte scurt care i se dă persoanei lezate pentru
a-şi înainta pretenţiile către răspânditorul informaţiei care îl
lezează: 20 de zile, care este un termen de prescripţie. Logica
este următoarea: o persoană lezată va acţiona rapid pentru a se
repune în drepturi, în plus, restabilirea adecvată a onoarei este
posibilă doar dacă persoana va acţiona într-un termen scurt. O
acţiune întârziată sugerează faptul că persoana urmăreşte alte
scopuri decât restabilirea sa în drepturi (să facă presiuni asupra
mijlocului de informare în masă sau să-l intimideze, să se
îmbogăţească pe seama acestuia etc.) şi acest lucru s-a dorit a
fi combătut prin această lege. Sigur este o trecere foarte bruscă
de la o extremă (lipsa în general a termenului de prescripţie
existent până la această lege) la alta (un termen mai mic de o
lună).
Dar, să nu ignorăm specificul societăţii în care trăim, al unei
dezvoltări informaţionale fără precedent, care impune o
schimbare la fel de drastică a regulilor de joc. În acest mediu,
în care informaţia a devenit produs de consum curent, nimeni
nu mai poate fi obligat să păstreze dovezile unei afirmaţii timp
îndelungat.
Altă normă - „bombă” este introducerea taxei pentru acţiunile ce au drept scop repararea prejudiciului moral conform
regulii generale existente pentru acţiunile patrimoniale. Dacă
din 2003, când a intrat în vigoare Codul civil, plătind o taxă de
90-100 de lei, puteai să pretinzi şi dezminţire, şi milioane de lei
ca o compensare a prejudiciului moral suferit, acum va trebui
să achiţi o taxă de 3% din suma prejudiciului moral pe care îl
pretinzi, dar nu mai puţin de 150 de lei (Legea taxei de stat,
articolul 3 alin.1 lit.(a)).

Cetăţenii îşi exprimă dreptul la
libertatea de exprimare. Chişinău,
PMAN, aprilie 2009

revist= analitic=

7

Litera legii
O normă importantă, în virtutea experienţei absurde care a
existat până acum, este articolul care prevede că „nu se admite
aplicarea sechestrului pe bunurile pârâtului, inclusiv contul
bancar, pentru asigurarea pretenţiilor privind compensarea
prejudiciului moral”. Aceasta, ca şi multe alte reguli pe care le
conţine această lege, ar fi fost firesc să se aplice şi înainte, însă,
din păcate, şi societatea, şi sistemul nostru judiciar nu au fost
suficient de „sănătoase” pentru a interpreta şi aplica adecvat
legislaţia existentă.
Nu în ultimul rând, pentru prima dată, această lege dă nişte
definiţii cu privire la viaţa privată şi creează nişte reguli în
raport cu informaţiile care pot şi care nu pot fi răspândite.
Legislaţia noastră a fost mult prea generală în această privinţă,
ceea ce întotdeauna a creat o anumită confuzie cu privire la
conţinutul şi limitele acestui drept.
Astfel, „informaţie despre viaţa privată şi de familie” este „orice
informaţie, inclusiv imagine, privind viaţa familială, viaţa la
domiciliu, corespondenţa şi conţinutul ei, sănătatea şi defectele
fiziologice, orientarea şi viaţa sexuală, precum şi comportamentul persoanei, în condiţiile în care persoana contează în
mod rezonabil pe intimitate”. „Dreptul la viaţă privată şi de
familie nu se extinde asupra informaţiilor, inclusiv imaginilor,
privind viaţa privată şi de familie, răspândite cu acordul expres
sau tacit al persoanei, sau obţinute în locurile publice când
persoana nu contează în mod rezonabil pe intimitate.
Nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru că a făcut publice
informaţii despre viaţa privată şi de familie a persoanei, dacă
interesul public de a cunoaşte depăşeşte interesul persoanei
vizate de a nu răspândi informaţia”. Sigur, în cazul persoanelor
publice şi al persoanelor fizice care exercită funcţii publice,
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există nişte reguli particulare. Legea conţine extrem de multe
norme al căror conţinut inovator merită a fi menţionat şi
explicat în acest articol. Aici ar intra „Libertatea de exprimare
a mass-media”, „Interzicerea cenzurii în mass-media”, „Libertatea publicului de a fi informat”, „Dreptul persoanei la respectul
onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale”, „Imunitatea de
jurisdicţie în cauzele cu privire la defăimare”, „Libertatea de
a critica statul, autorităţile publice şi persoanele care exercită
funcţii publice”, „Dreptul la prezumţia nevinovăţiei”, „Sarcina
probaţiunii”, „Prezumţii în cauzele cu privire la defăimare”,
„Dreptul la replică”, „Exonerarea de răspundere pentru preluarea informaţiilor”, „Compensarea prejudiciului moral” şi, de
fapt, toate articolele conţinute în această lege. Însă, dacă ar fi
să explic toate normele şi nuanţele cuprinse în aceste articole,
articolul de faţă ar deveni inadmisibil de lung pentru revistă.
Nu e cazul să o fac şi pentru că este o lege care trebuie citită.
În loc de concluzii...
Legea cu privire la libertatea de exprimare este un răspuns la
provocările cu care s-a confruntat mass-media în ultimii 20 de
ani. Legea a venit în ajutorul jurnalismului de investigaţie şi
exercitării corespunzătoare a funcţiei publice a presei. Creată
şi adoptată pentru a institui un echilibru, ea poate, cu acelaşi
succes, dezechilibra lucrurile spre o altă extremă. Pentru ca
acest lucru să nu se întâmple este nevoie de o mass-media
responsabilă, credibilă, care ar respecta etica profesională şi nu
ar comite abuzuri. O astfel de mass-media va proteja şi legea
de amendamente nedorite sau abrogare. Ultima idee poate să
vă pară paradoxală: legea e menită să garanteze libertatea de
exprimare, cum şi de ce să fie protejată o lege? O lege merită să
funcţioneze doar atât timp cât este binevenită în societate.
Olivia PÎRŢAC
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Recuperarea publică a radiodifuzorului
naţional - într-o fază nouă
La 28 mai, conducerea Companiei “Teleradio-Moldova” a împlinit 100 de zile de activitate. Cu această ocazie am realizat
câteva interviuri cu preşedintele instituţiei, directorul
Moldova 1 şi directorul Radio Moldova.

„La Teleradio-Moldova nu mai există liste
ale unor personae non gratae. Toţi sunt în
drept să apară în emisiuni”

politicianul. Punem accentul pe pluralismul de opinii. Altceva este că aceste schimbări nu sunt făcute consecvent. Mai
există şi recidive, când jurnaliştii obişnuiţi de atâţia ani cu alte
principii nici nu caută o a doua sursă. Noi, însă, încercăm să-i
determinăm să lucreze în limita standardelor jurnalistice.
- Cum procedaţi cu jurnaliştii care de-a lungul anilor s-au
îndepărtat de principiile eticii profesionale, ale echidistanţei şi
imparţialităţii etc.?
C. M.: Primul lucru pe care l-am făcut atunci când am venit la
„Teleradio-Moldova” a fost să aplic un Ghid profesional pentru
toţi angajaţii Companiei. Chiar dacă pe alocuri imperfect,
acum cel puţin există un instrument de monitorizare a activităţii acestora. Jurnaliştii noştri au contrasemnat, obligându-se
să-l respecte întocmai.

Constantin Marin,
preşedintele Companiei „TeleradioMoldova”
- Transformarea Companiei într-o instituţie cu adevărat publică,
dezvoltarea ei necesită timp, resurse materiale şi umane. Când
vom vedea şi vom auzi schimbările pozitive aşteptate de atâta
timp?
C. M.: Spuneam acum trei luni, când am venit în fruntea „Teleradio-Moldova”, că transformarea Companiei într-o instituţie
cu adevărat publică este un proces de durată. Am zis atunci
că primele schimbări se vor auzi şi se vor vedea în 3 – 6 luni.
Astăzi, pot spune cu certitudine că lucrurile la Companie iau
o întorsătură pe care o dorim, iar acesta e doar începutul. Nu
vrem să fie o schimbare decorativă. Vrem una de esenţă: în
mentalitatea personalului, în managementul corporativ, financiar şi tehnologic al companiei. Pentru aceasta este nevoie, în
primul rând, de timp, dar şi de resurse financiare şi umane.
- Sunteţi de câteva luni preşedinte al companiei. Cum arată
lucrurile din interior?
C. M.: Întâi de toate, pot spune că nu mai există cenzură la
Companie. Nu mai sunt liste de personae non gratae. Or,
indiferent de statutul social sau simpatia politică, oricine are o
părere de interes public este în drept să apară în emisiuni.
De asemenea, încercăm să adoptăm un nou format pentru
buletinele de ştiri, plasând în centrul atenţiei cetăţeanul şi nu

- Care sunt obstacolele pe care le întâmpinaţi în procesul de
transformare a Companiei?
C. M.: În primul rând, sunt cele de mentalitate. Orice inovaţie
întâlneşte rezistenţă la Companie. O altă piedică ar fi de ordin
tehnologic, deoarece astăzi procesul de lucru la radio şi televiziune este digitalizat doar în proporţie de 30-40 la sută. Avem
de făcut paşi mari şi foarte costisitori. Iată de ce investiţiile în
digitalizare se regăsesc şi în politicile editoriale din caietul de
sarcini al companiei.
- Aveţi datorii “istorice” şi un buget aprobat care acoperă doar
30% din necesităţi. Cum vă descurcaţi din punct de vedere
financiar?
C. M.: Compania are o datorie istorică de aproape 20 de
milioane de lei către Agenţia Naţională pentru Reglementare
în Telecomunicaţii. Această sumă continuă să crească. Noi
purtăm negocieri de reeşalonare a datoriei pentru anul 2011.
Ca să facem faţă situaţiei financiare dificile, încercăm să fim
austeri. Am elaborat trei planuri financiare. Primul, în baza
sumei aprobate de Parlament. Şi cum acesta nu va permite
dezvoltarea instituţiei, suntem în proces de elaborare a unui set
de acţiuni de optimizare internă. Renunţăm la nişte posturi de
conducere, comasăm funcţii, facem audit intern.
Cel de al doilea plan este unul alternativ, care include şi
veniturile din activitatea comercială. Aceşti bani vor fi folosiţi
parţial pentru servicii comunale, plăţi curente şi parţial pentru
creştere. Doar că aceşti bani sunt virtuali şi nu putem conta
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prea mult pe ei. Al treilea plan implică atât bani de la buget,
cât şi bani pe care sperăm să-i obţinem din diferite proiecte pe
care le-am înaintat la Fundaţia Soros, la Consiliul Europei, la
Deutsche Welle, Canale France International şi altele.
- Amestecul în politica editorială a companiei din partea autorităţilor a fost o practică frecventă în anii precedenţi. Administraţiile anterioare au fost învinuite, în repetate rânduri, de partizanat politic. Cum stau lucrurile acum?
C. M.: Nu ne implicăm în activitatea de partid, pentru că acest
lucru contravine statutului Companiei de instituţie publică. Pot
spune ca nu am simţit pe pielea mea această presiune.

„Astăzi Moldova 1 este o televiziune unde
un jurnalist poate să gândească liber”

Angela Sîrbu,
director Moldova 1
- Cum s-ar putea face remarcată Moldova 1 în condiţiile concurenţei acerbe de pe piaţa informaţională? Care va fi specificul
postului Moldova 1?
A. S.: Statutul de post public de televiziune este un privilegiu în
acest sens. Or, spre deosebire de televiziunile comerciale, care
sunt limitate din punct de vedere editorial, la Moldova 1 există
libertatea de a scrie pe marginea oricărui subiect de interes
public. O altă deosebire este complexitatea grilei de emisie.
Noi, ca televiziune publică, avem obligaţia să fim profunzi şi să
oferim publicului toată diversitatea de programe, astfel încât
omul să se regăsească în emisiunile prezentate de noi.
Urmează doar să le facem cât mai interesante.
- De cât timp mai este nevoie ca să vedem emisiuni utile şi interesante la Moldova 1? Cum intenţionaţi să o faceţi?
A. S.: Toate acţiunile întreprinse de noi până acum urmăresc
un singur scop: să refacă încrederea oamenilor în Moldova 1 şi
să restabilească relaţia spectatorilor cu acest post de televiziune. Ne lipsesc, însă, nişte studii sociologice care să spună clar

ce vor să vadă oamenii la Moldova 1. În lipsa acestor sondaje,
diversificăm programele şi solicităm opinia telespectatorilor.
Astfel, cred că emisiunile interesante nu vor întârzia să apară.
Am lărgit segmentul emisiunilor de dezbateri. Ne gândim
şi la unele emisiuni sportive şi de sinteză care vor fi difuzate
săptămânal. Sperăm la colaborări interesante cu studiourile
independente şi cu autorii de proiecte. Dorim ca toate aceste
schimbări să aibă loc până la sfârşitul acestui an.
- Dacă ar fi să faceţi o apreciere a nivelului de pregătire al
jurnaliştilor care lucrează la Moldova 1, cum l-aţi caracteriza?
V-aţi confruntat cu refuzul tacit sau deschis al angajaţilor de a-şi
îndeplini obligaţiile de serviciu?
A. S.: Astăzi Moldova 1 este un loc unde jurnaliştii pot să gândească liber şi să facă jurnalism de calitate. Ei sunt încurajaţi să
vină la Moldova 1, le sunt create condiţii să însuşească standardele etice şi profesionale. Noi am început deja o colaborare de
lungă durată cu Deutsche Welle. Specialiştii de acolo instruiesc
jurnaliştii noştri cum să scrie ştiri, iar primele cursuri au avut
loc deja la postul public de televiziune. Indiscutabil, vor urma
şi alte instruiri, de exemplu, privind modalităţile de a face
emisiuni interesante.
Sigur că nu vom avea buletine şi emisiuni ideale peste noapte şi
va dura până când oamenii se vor obişnui cu cerinţele calităţii
şi ale bunului-simţ în jurnalism. Noi încercăm să discutăm
cu jurnaliştii care se fac că înţeleg, dar de fapt deviază de la
standarde. Şi vom depune eforturi, în măsura în care omul va
vrea să se schimbe. Cei care îşi vor dori acest lucru vor rămâne,
iar cei care nu vor dori, la un moment dat, vor trebui să se
gândească la alte opţiuni.

„S-a vorbit mult despre transformarea Radioului Naţional într-un serviciu public şi s-a
făcut la fel de mult ca acesta să nu existe”

Alexandru Dorogan,
director Radio
Moldova
- Intraţi în acelaşi râu pentru a doua oară? Cum este să reveniţi?
A. D.: Am revenit într-un loc în care am activat mulţi ani, dar
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este ca pentru prima dată. Multe lucruri s-au schimbat şi din
ceea ce a fost odinioară Radio Moldova a rămas doar denumirea acestui post de radio. Acum, pentru mine, este important
să văd ce este de făcut.
- Cei care au urmărit cu atenţie activitatea Radioului pe parcursul anilor ‘90 au remarcat proiecte foarte bune, dar multe din
ele nu s-au materializat. Ce doriţi să faceţi din ce nu aţi reuşit
atunci? La ce noutăţi să ne aşteptăm?
A. D.: Ar fi riscant să spun că păstrez în minte proiecte de
acum 13 ani. Totuşi, una din ideile la care nu am renunţat ar fi
coproducţia permanentă cu alte posturi de radio. Adică programe realizate în comun, deplasări, schimburi de experienţă.
Eu cred că asemenea emisiuni ar putea să ne aducă experienţa
altor posturi de radio şi în acelaşi timp să ne ajute să ne schimbăm şi noi. E foarte important să ştim ce îşi doreşte consumatorul. Adevărul este că, începând cu anul 2000, în societate s-a
discutat foarte mult despre un serviciu public de radio, dar s-a
făcut la fel de mult ca impactul acestui post de radio să scadă,
iar publicul să nu-l mai asculte.
- Activaţi pe diferite filiere, proiecte. Unde întâmpinaţi cele mai
mari dificultăţi şi care sunt soluţiile?
A. D.: Sarcina prioritară este reformarea Radio Moldova, căci
astăzi acest post este puţin învechit prin formele lui de exprimare, prin emisiuni. Totodată, în condiţiile în care doar 45 la
sută din procesul de lucru este digitalizat, când toate studiourile lucrează în sistem analogic, iar la un computer lucrează
patru jurnalişti, nu ne rămâne decât să vedem ce poate face
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echipa de creaţie în vederea realizării unor emisiuni interesante
şi în corespundere cu interesul publicului. Ideea noastră a fost
să schimbăm şi să dinamizăm programele informative.
Am gândit asupra conceptului fiecărui buletin de ştiri şi l-am
reformulat. Am creat o serie de emisiuni interactive şi de dezbateri care finalizează duminica cu o sinteză. Am mai realizat
un radiomagazin socio-cultural în a doua jumătate a zilei
pentru a avea o reacţie promptă la ceea ce se întâmplă.
- Sunt emisiuni la care aţi renunţat?
A. D.: Da. La ora actuală, nu am schimbat doar segmentul
programelor pentru copii, pentru că acestea au cunoscut o
dinamică. Trebuie să înţelegem că emisiunile au un destin asemeni oamenilor. Se nasc, se afirmă, devin populare după care
îmbătrânesc şi mor. Ceea ce este important pentru noi astăzi e
să venim cu altele noi şi actuale.
- Radio Moldova a fost o adevărată forjerie de cadre, iar dvs. aţi
fost unul din adepţii dezvoltării propriei pepiniere de jurnalişti.
Va fi acesta un obiectiv important în activitatea Dvs.?
A. D.: Radio Moldova chiar a fost un platou de pregătire pentru
mulţi dintre jurnaliştii pe care îi cunoaştem azi. Mizăm mult
pe un aflux de tineri. Deocamdată, însă, rămân sceptic, deoarece la concursurile de angajare la Radio Moldova nu am prea
văzut tineri înghesuindu-se. Noi aşteptăm tinerii, profesioniştii
care au lucrat la Radio Moldova şi ar putea să se întoarcă, dar
şi pe cei care vor să schimbe lucrurile în bine la acest post de
radio.
Ludmila BOGHEANU

revist= analitic=

11

Integrarea europeană

iunie 2010

Integrarea europeană a Moldovei: modalităţi de
abordare în presa naţională
În Republica Moldova, termenul “Uniune Europeană” este de
mulţi ani prezent în discursurile politice interne, în mass-media,
în programele universitare, în conversaţiile zilnice, şi asta deoarece, după destrămarea URSS, apropierea de Europa a devenit
un deziderat important al societăţii moldoveneşti.

- iulie 1998 – intrarea în vigoare a Acordului de Parteneriat şi
Cooperare;

Pentru realizarea acestui obiectiv, este important ca populaţia să fie informată, zi de zi, atât despre UE, cât şi despre ce
se întreprinde în Moldova pentru integrarea în UE. În acest
sens, mijloacele de informare în masă joacă un rol important.
În mod ideal, televiziunea, presa scrisă şi radioul ar trebui să
popularizeze şi să explice pe înţelesul oamenilor simpli ce înseamnă de facto termenii „integrare europeană” sau „aderare la
UE”, de ce avem nevoie de integrare, care sunt şansele noastre,
care sunt riscurile în eventualitatea aderării la UE etc.

- februarie - martie 2008 – expirarea PA UE-RM;

Situaţia, însă, se prezintă nesatisfăcător, deoarece nivelul de documentare a populaţiei este unul scăzut. Astfel, cetăţenii sunt
încă reticenţi în ceea ce priveşte un eventual viitor european
al Moldovei. Conform Barometrului de Opinie Publică din
noiembrie 2009, doar 25% din populaţia ţării consideră că UE
ar trebui să fie principalul partener strategic al RM, iar 62,9 %
ar vota pentru aderarea RM la UE, în cazul organizării unui
referendum.
În studiul de faţă am analizat modul în care ziarele Moldova
Suverană şi Timpul de Dimineaţă contribuie la informarea
cetăţenilor în ceea ce priveşte procesul de integrare a Moldovei
în UE. Am analizat importanţa pe care o acordă aceste ziare
procesului de integrare europeană, care este mesajul jurnalistic
transmis, care sunt punctele slabe, dar şi cele tari ale materialelor publicate, cum a evoluat presa moldovenească pe parcursul
anilor.
De ce anume Moldova Suverană şi Timpul de Dimineaţă? Deoarece sunt cotidienele cele mai citite, lucru dovedit de tirajul
mare pe care îl înregistrează acestea: 20 000 de exemplare săptămânal – Moldova Suverană şi 46 750 – Timpul de Dimineaţă
(conform Ghidului mass-media din Republica Moldova, 2008).
Totodată, ambele sunt cotidiene, fapt ce mi-a permis să fac o
comparaţie a materialelor atât la nivel cantitativ, cât şi la nivel
calitativ.
Astfel, am analizat toate materialele cu tematică europeană,
publicate în cele două ziare pe parcursul a patru perioade de
timp de importanţă sporită pentru R. Moldova, pe calea integrării în UE, şi anume:

- februarie - martie 2005 – semnarea Planului de Acţiuni UERM (22 februarie);

- mai 2009 – lansarea Parteneriatului Estic.
„Moldova Suverană”
Moldova Suverană a publicat, în total, 66 de materiale cu
tematică europeană. Dintre acestea: 49 de ştiri, două articole
de analiză, patru relatări, şapte editoriale, patru interviuri. Din
acestea doar patru conţin nuanţe negative privind procesul de
integrare a ţării noastre în UE.
Cantitativ vorbind, Moldova Suverană a acoperit necesitatea de
informare a populaţiei. Acelaşi lucru, însă, nu-l putem afirma
şi în ceea ce priveşte calitatea materialelor. Indiscutabil, ştirile
sunt binevenite, însă pentru cetăţeanul de rând ele nu sunt
suficiente. Pentru a pătrunde în esenţă, cititorii au nevoie de o
analiză a evenimentului care a avut loc, importanţa şi implicaţiile acestuia, fie şi pe termen lung, prezentarea punctelor de
vedere ale experţilor în domeniu, pentru ca informaţia să fie
credibilă. În caz contrar, în scurt timp informaţia este uitată,
deoarece nu prezintă interes, iar contribuţia ziarului la promovarea valorilor europene este nesemnificativă. De fapt, ziarul
Moldova Suverană s-a limitat anume la acest lucru – publicarea
informaţiei în formă de ştiri.
În ceea ce priveşte corectitudinea materialelor, rezultatele analizei calitative arată că ziarul Moldova Suverană este restanţier
la acest capitol. Majoritatea ştirilor au doar o singură sursă,
fiind reflectată doar poziţia unei părţi, deşi se ştie că, pentru
a fi considerate corecte şi echilibrate, materialele trebuie să
prezinte toate părţile vizate şi să trateze în mod egal părţile
implicate în dispută.
Totodată, majoritatea materialelor nu sunt scrise conform
recomandărilor specialiştilor (de exemplu, pentru ştiri este
indicat modelul piramidei inversate), nu răspund la întrebările
indispensabile ale unei ştiri (Cine?, Ce?, Unde?, Când?, De ce?,
Cum?). Materialele au titluri prea mari, de exemplu: „Rezoluţia
PE privind alegerile reiterează susţinerea eforturilor de demo-

Mass-media în Republica Moldova

12

Integrarea europeană

iunie 2010

Figura 1. Genul şi mesajul articolelor publicate în
ziarul “Moldova Suverană”, pe parcursul celor
patru perioade analizate.
Reprezentare sub formă
de diagramă.
cratizare a ţării” sau „Prim-ministrul Vasile Tarlev propune
anularea vizelor pentru cetăţenii ţărilor membre ale UE”.
Majoritatea materialelor nu sunt semnate, iar în ceea ce
priveşte limbajul, acesta se încadrează perfect în tiparele
„limbajului de lemn”. Pentru a înţelege textul, suntem nevoiţi
să-l citim de câteva ori şi cu mare atenţie. Frazele încărcate
(câte 20-30 de cuvinte), cu multe cuvinte lipsite de semnificaţie
– toate acestea fac textul plicticos. Iată doar un exemplu: „Accentuând că legitimitatea democratică a noului Guvern va spori
şansele de a avansa spre soluţionarea adecvată a conflictului din
Transnistria, respectând suveranitatea şi integritatea teritorială
a Republicii Moldova, deputaţii europeni subliniază importanţa
consolidării relaţiilor bilaterale inclusiv prin desemnarea urgentă
a unui Reprezentant Special al UE pentru Moldova şi deschiderea Delegaţiei Comisiei Europene la Chişinău”.
Conform Codului Deontologic, ştirile trebuie să fie imparţiale şi obiective, să fie separate faptele de opinii. Însă în cazul
Moldovei Suverane nu sunt respectate aceste principii. În cazul
interviurilor, întrebările sunt uneori afirmaţii, alteori sunt prea
lungi şi întortocheate etc. În ceea ce priveşte editorialele, acestea au reflectat obiectiv realitatea doar în perioada în care au
fost semnate de către Oleg Cristal (februarie – martie 2008). În
rest, cele semnate de Mihai Conţiu reprezintă adevărate “perle”
în ceea ce priveşte limbajul utilizat, dar şi unghiul de abordare
a informaţiei. Articolele sale sunt împânzite de expresii luate în
ghilimele, utilizate cu scopul de a critica, de a lua pe cineva în
zeflemea etc., lucru considerat drept manipulare în jurnalismul
modern.
Aşadar, discrepanţa dintre cantitate şi calitate este uriaşă.
Ziarul Moldova Suverană scrie de cele mai multe ori ceea ce

crede că vrea publicul său. Nu mai contează că materialul reflectă doar parţial realitatea, că nu mai există şi alte opinii sau
aprecieri. Jurnaliştii nu se obosesc să treacă dincolo de obişnuit
şi de comun pentru a vedea ce se întâmplă cu adevărat.
Nici la capitolul fotografie în ziarul Moldova Suverană lucrurile
nu se prezintă mai bine. Fotografiile sunt neinteresante şi irelevante. Or, ca şi în cazul articolelor, rolul fotografiilor este să
informeze cititorii. Ele trebuie să ilustreze tema, să prezinte dovezi, să genereze emoţii sau să atragă atenţia cititorilor asupra
articolului în cauză. Studiile de specialitate arată că cititorii, în
primul rând, privesc fotografiile, citesc legendele ce însoţesc
pozele, apoi citesc articolul. Însă nicio fotografie din Moldova
Suverană nu este însoţită de legende în care să se specifice
numele celor din imagine sau autorul fotografiei.
În presa occidentală, de obicei, nu se permite publicarea
fotografiilor fără a se cunoaşte numele persoanelor. În Moldova
Suverană găsim deseori fotografii în care apar, de exemplu, la
o masă oficiali europeni fără a se indica cine sunt aceştia, sau
fotografii în care apare fostul şef al statului discutând cu cineva
(la fel, nu se ştie cu cine) etc.
„Timpul de dimineaţă”
În ziarul Timpul de dimineaţă, inclusiv în suplimentul Integrarea Europeană pas cu pas, au fost publicate, în total, 51 de
materiale ce reflectă tematica europeană. Dintre acestea: 18
ştiri, două relatări, 18 articole de analiză, două editoriale, trei
interviuri şi trei reportaje. Toate materialele transmit un mesaj
pro-integrare şi reflectă acest proces în detalii.
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nământ, despre care autorul afirmă că este reţinut în privinţa
Parteneriatului Estic. Lipseşte, astfel, confruntarea de opinii.
Cât priveşte ştirile publicate în ziarul Timpul, acestea sunt
scrise după principiul piramidei inversate, conţin două surse,
au lead, iar limbajul este unul accesibil cititorilor.
Însă, la capitolul fotografie, nici acest ziar nu se remarcă pozitiv, deşi, spre deosebire de Moldova Suverană, în Timpul de
dimineaţă întâlnim uneori fotografii însoţite de legende.
Concluzii

Figura 2. Genul şi mesajul articolelor publicate în ziarul “Timpul
de dimineaţă” şi suplimentul “Integrarea Europeană pas cu pas”,
pe parcursul perioadelor analizate. Reprezentare sub formă de
diagramă.
Spre deosebire de Moldova Suverană, în ziarul Timpul predomină articolele semnate de experţi în domeniu, cum ar fi Sergiu
Buşcăneanu, coordonator de programe ADEPT, Victor Chirilă, director de programe la Asociaţia pentru Politică Externă,
Radu Gorincioi, lector universitar, Liliana Viţu, magistru în
studii europene etc. În cazul altor articole, se face trimitere la
experţi, iar aceasta le conferă credibilitatea de care are nevoie
un material jurnalistic. Faptul arată că redacţia acordă o atenţie
deosebită tematicii vizate şi oferă cititorului informaţii cât mai
exacte şi din prima sursă. Aş îndrăzni să afirm că materialele
de analiză publicate în acest ziar pot servi drept exemple privind modul de abordare a tematicii europene la care ne referim.
Totodată, voi menţiona că nu am depistat abateri grave de la
regulile jurnalistice. Doar într-un singur articol de analiză din
7 mai 2009, intitulat “Comuniştii vor să ne integreze în UE...
prin Moscova”, nu este respectată una din condiţiile de bază ale
unui articol de analiză. În material lipseşte punctul de vedere al
celei de-a doua părţi implicate în dispută - partidul de guver-

O concluzie importantă este faptul că ambele ziare acordă o
atenţie deosebită tematicii europene, lucru demonstrat de numărul mare de materiale publicate. Cantitativ, Moldova Suverană este în faţa ziarului Timpul de dimineaţă. Analiza calitativă
însă schimbă acest clasament: în cele patru perioade analizate,
în Moldova Suverană predomină ştirile, dar care, în cea mai
mare parte, nu respectă principiile jurnalistice. În Timpul de
dimineaţă predomină însă articolele de analiză şi interviurile,
în care nu sunt depistate carenţe esenţiale.
O altă concluzie ar fi că în cele două ziare lipsesc materialele ce ar îndeplini funcţia de socializare. Astfel, în cele patru
perioade analizate, au fost publicate doar trei articole de acest
fel, toate în suplimentul Integrarea Europeană pas cu pas, mai
2009. Acestea sensibilizează, de regulă, cititorul prin mesajele
dramatice înserate. Consider că numărul acestor materiale ar
trebui să fie mult mai mare, deoarece cetăţeanul se confruntă
zilnic cu astfel de probleme şi îl interesează mai puţin probleme generale despre relaţia RM cu UE etc. Totodată, materiale
de acest gen au menirea de a informa populaţia despre realizările RM pe calea integrării europene, despre contribuţia UE la
dezvoltarea ţării noastre etc.
În încheiere, este important de menţionat că, pentru a face faţă
dificultăţilor cu care se confruntă, cetăţenii trebuie să fie informaţi în cadrul unor campanii ample, în care să fie implicate instituţiile statului, mass-media şi societatea civilă. Prin urmare,
pentru a informa corect populaţia, mass-media autohtonă are
nevoie de jurnalişti iniţiaţi în problematica europeană, care să
cunoască toate dedesubturile acestui proces.
Maria GUGULAN
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Observatorul de Nord – „copilul dorit”, născut cu 12
ani în urmă
Să zic că „naşterea” „Observatorului de Nord” a fost rezultatul
hazardului sau al dorinţei de a investi cu folos nişte bani „în
plus” nu am dreptul, fiindcă n-a fost vorba de o întâmplare fericită şi nici de resurse financiare disponibile. Mai degrabă ziua de
3 noiembrie 1998 a însemnat materializarea unei idei mai vechi a
subsemnatului, dorinţa de a face ceva concret cu mâinile proprii.
Or, în opinia mea, în comparaţie cu reprezentanţii altor meserii, un ziarist este dator nu numai să aducă pe lume un copil,
să facă o fântână şi să sădească un pom. Este bine, cel puţin
pentru a-şi satisface propriul orgoliu, să aibă şi un palmares
profesional.
...La început a fost ideea, un pix, un calculator închiriat pe
timp de noapte de la Liceul Teoretic „Constantin Stere” şi un
grup de oameni zişi pompos „complici” – Ghenadie Donos
(actualmente şef al Direcţiei raionale învăţământ Soroca),
Marcela Bencheci (de atunci şi până acum redactor literar al
OdN, fire modestă şi om de neînlocuit) şi Petros Petrosean
(astăzi mare specialist în ale calculatoarelor în oraşul german
Nurnberg). A fost greu şi interesant: greu, fiindcă pe atunci
curentul electric era un oaspete foarte dorit în casele noastre
încât o greşeală involuntară la calculator (în ‘98 computerul
mai era ceva nou pentru mulţi dintre noi) putea să ducă munca
de o zi pe apa sâmbetei; interesant, fiindcă emoţiile care ne
copleşeau când apărea un număr nou de ziar nu pot fi descrise
în cuvinte.

De altfel, „Observatorul de Nord” a apărut într-o perioadă
când la Soroca nu exista o altă publicaţie – fostul oficios raional „murise”, iar renaşterea lui se lăsa aşteptată (apropo, astăzi
acest ziar, susţinut deschis de autorităţile raionale, este mai
presus de ceea ce se numeşte „deetatizarea presei” şi cheltuieşte
anual vreo 400.000 lei din banii publici). Acoperirea acestui
vid informaţional ne-a dat posibilitatea să mărim, într-un timp
record, tirajul ziarului de la 200 de exemplare (primul număr)
până la circa 5000 de exemplare după al doilea an de activitate. De unde aşa o creştere spectaculoasă a tirajului? Probabil,
noi am fost unul din puţinele ziare care permitea abonarea nu
numai contra bani, dar şi contra produse agricole. Chiar am
fost nevoiţi o perioadă destul de mare să avem în statele de
personal pe cineva care se ocupa de desfacerea grâului şi porumbului şi aducerea banilor-gheaţă. Şi asta pentru că tipografiile nu doreau să colaboreze cu noi după principiul „eu îţi dau
porumb, iar tu îmi editezi ziarul”.
În acest context şi-a spus cuvântul şi faptul că apariţia ziarului
a coincis cu schimbarea teritorial-administrativă în Republica
Moldova şi, foarte curând, „Observatorul” şi-a schimbat statutul de ziar raional devenind o publicaţie regională. Astfel, pe
timpul judeţelor am avut cititori (şi, în mai multe cazuri, avem
şi până în prezent, chiar dacă regimul comunist a revenit la raioane) în satele actualelor raioane Floreşti, Şoldăneşti, Drochia,
Donduşeni. Timp de un an, în cadrul unui proiect, am deschis
o subredacţie la Floreşti, dar „Observatorul de Floreşti” a fost
aidoma unui os în gâtul autorităţilor de acolo şi, nefiind în stare să ţinem piept autorităţilor comuniste care nu ne permiteau
măcar să facem abonarea prin „Poşta Moldovei”, ne-am făcut
bagajele. Pe de altă parte, graţie poziţiei constructive şi deschiderii primăriei oraşului Floreşti şi, în special, a primarului de
atunci Iurie Ţap (actualmente vicepreşedinte al Parlamentului
Republicii Moldova), până în prezent în cadrul „Observatorului de Nord” se editează suplimentul „Veşti de la Floreşti”.
Odată cu trecerea anilor, autoritatea ziarului a crescut şi, proporţional, a crescut şi numărul abonaţilor. În pofida concurenţei neloiale şi beţelor în roate puse de fostul regim, „Observatorul” şi-a mărit tirajul până la circa 8000 de exemplare
săptămânal pe timpul judeţelor, tiraj care variază între 7200 şi
7500 de exemplare şi în prezent. În opinia mea, numărul mare
de cititori se explică nu atât prin faptul că „suntem singuri împotriva tuturor”, dar prin faptul că întotdeauna am fost sinceri
şi responsabili faţă de cititori, nu am deviat de la lozinca scrisă
pe frontispiciul ziarului „Platon mi-e prieten, dar mai prieten
îmi e adevărul”. Un avantaj al nostru au fost oamenii, cei care,
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fie şi pentru o perioadă scurtă, şi-au legat soarta de „Observatorul de Nord”. În istoria ziarului şi-au ocupat locul binemeritat Boris Todirel şi Alexandru Bobeică, Alexei Marchitan şi
Vadim Şterbate.
Bineînţeles, succesele colaboratorilor ziarului în cadrul mai
multor concursuri naţionale sunt grăitoare, dar consider că
cel mai mare succes al „Observatorului” constă în faptul că,
pe parcursul a aproape 12 ani, nu au fost cazuri ca ziarul să
nu apară din varii motive (deşi motive au fost – să ne aducem
aminte de dezastrul natural din iarna anului 1999) şi nu am
permis ca pe paginile ziarului să fie promovate persoane şi
idei care nu stau bine la capitolul verticalitate şi moralitate (cu
excepţia, desigur, a campaniilor electorale). Fără îndoială, aprecierea colegilor de breaslă este măgulitoare, dar mai mult costă
aprecierea cititorului care consumă, zi de zi, marfa noastră.
În această ordine de idei întotdeauna îmi aduc aminte de un
caz care a avut loc în redacţia prestigiosului ziar de la Moscova
„Literaturnaia Gazeta”. În biroul redactorului-şef Ciukovski
venise într-o zi directorul unui combinat de mezeluri, care s-a
plâns că din cauza reporterului Iurie Şcekocihin, care scrisese
un material negativ despre activitatea acestei întreprinderi,
vânzările de carne şi mezeluri scăzuseră de câteva ori. Ba mai
mult, directorul era tentat să dea ziarul în judecată şi să ceară
compensaţii. Chemat „la covor”, reporterul a fost de acord cu
intenţiile oaspetelui, dar a înaintat o condiţie mai puţin obişnuită – să ne judece nu oamenii, dar... un motan.
Şcekocihin a propus directorului combinatului să aducă o bucată de salam, iar el să aducă un pisoi. Dacă animalul mănâncă
salamul, el este gata să achite orice compensaţie, iar dacă nu-l
mănâncă, despre ce fel de judecată mai poate fi vorba? În fine,
motanul a refuzat să mănânce salamul... Cam aşa stau lucrurile
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şi cu munca noastră – oricât de frumoase şi mari ar fi notele
date de experţii în materie, noi nu avem dreptul să ignorăm
părerea cititorului, cel care este „sponsorul” nostru principal.
În ultimul timp tot mai mult se vehiculează ideea că nu există
presă cu adevărat independentă, că în spatele cutărui sau
cutărui ziar stau oameni şi forţe, inclusiv politice, care dirijează ziarele din umbră. Cu părere de rău, această opinie este
extrem de periculoasă, bate în ziarişti, cei mai mulţi dintre ei
fiind verticali şi oneşti, şi toarnă apă la moara răuvoitorilor. Nu
astfel de apreciere merită colegii mei, în speţă cei din provincie
(deşi eu cred că Republica Moldova este prea mică pentru a o
împărţi în „centrală” şi „provincială”), care fac faţă intemperiilor şi supravieţuiesc în meserie chiar şi atunci când mulţi nu
le dau sorţi de izbândă. Nu bag mâna în foc pentru alţii, dar
„Observatorul de Nord” nu a avut niciodată „sponsori” (cu
excepţia granturilor primite în cadrul unor proiecte) şi nu a
fost influenţat din umbră.
Oricât de săracă (material, fiindcă sufleteşte nu se pune problema) ar fi foarte experimentata Nina Neculce sau tânăra noastră
speranţă Tatiana Zabulica, nu cred că s-ar găsi „negustorul”
care ar putea să le cumpere onoarea şi independenţa. Chiar
aş dori să întâlnesc un om care ar afirma că ar fi dat ziarului
nostru măcar un leu „pentru promovare şi pentru că suntem
băieţi cuminţi”.
Există în activitatea noastră şi foarte multe probleme, dar face
oare să mă plâng atunci când şansele de a fi ajutat sunt aproape
nule? (E suficient să pomenim de relaţiile presei cu monopolistul „Poşta Moldovei”!) Nu de alta, dar guvernanţii vin şi se
duc, iar noi rămânem doar cu aşteptările de mai bine. În acest
caz, cel mai potrivit ar fi să apelez la înţelepciunea populară –
cel mai bun ajutor din partea statului ar fi ca acesta să nu ne
încurce să ne câştigăm onest bucata de pâine...
Victor COBĂSNEANU

“Observatorul de Nord” primeşte
felicitări din partea colegilor de
breaslă cu ocazia aniversării a zecea
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Opinii despre prezentul şi perspectivele
„new media” în Moldova
„Un tip de media mai puţin cunoscut în R. Moldova, dar şi
mai puţin accesibil pentru locuitorii din afara Chişinăului. Pot
zice că acum e „mass-media tinerilor”, în mare parte. Dar e cu
mari perspective.” (Maria Praporşcic);
„O alternativă pentru mediile tradiţionale, cu o răspândire şi o
popularitate tot mai mare în rândul tinerilor şi al persoanelor
conectate la ritmul vieţii contemporane. New media abia începe să cucerească şi să formeze publicul său, şi e departe de a se
plafona sau a intra în pană de creativitate şi stagnare.” (Dorian
Furtună).
• Care sunt perspectivele de dezvoltare a mijloacelor de informare în masă de tip nou în Moldova?

„New media” sau mass-media de tip nou a devenit o noţiune
populară în Moldova, în special după evenimentele din 7 aprilie
2009. Recent, acest domeniu a atras unele investiţii serioase.
Acest tip de mass-media beneficiază şi are de suferit în aceeaşi
măsură de pe urma gradului de accesibilitate al populaţiei de a
se informa prin tehnologii relativ ieftine.
Am făcut o scurtă cercetare pentru a afla ce crede generaţia tânără, dar deja afirmată, a jurnaliştilor şi experţilor în comunicare despre conceptul “new media”, impactul şi modul în care
poate fi utilizată mass-media de tip nou pentru integrarea ţării
şi soluţionarea conflictului transnistrean. Am solicitat opiniile
mai multor jurnalişti, experţi în comunicare sau reprezentanţi
ai ONG-urilor de media, deoarece am considerat că experţii
media sunt cei mai în măsură să dea o notă cuprinzătoare şi
realistă acestui fenomen şi perspectivelor pe care le implică.
În cele ce urmează voi prezenta o scurtă selecţie de opinii, în
măsura în care-mi permite spaţiul rezervat pentru acest articol,
pe care le-am considerat elocvente pentru a reproduce esenţa
fenomenului şi reprezentărilor despre el.
• Cum concepeţi termenul „new media”?
„New media presupune totalitatea unor mijloace de informare
în masă într-o formă diferită de tradiţionala presă tipărită,
radio şi TV. În linii mari, new media se asociază cu Internetul,
dar se poate aplica cu succes şi în presa tradiţională.” (Petru
Terguţă);

„Perspectivele sunt foarte bune pentru că există în acest moment multe nişe neacoperite. Abia după alegerile repetate din
2009 parca au început a se mişca lucrurile. Până acum, toate
evoluţiile în mass-media de tip nou se bazaseră pe rezerve
locale, inclusiv financiare. Necesitatea investiţiilor străine se
resimţea acut, iar acum în sfârşit au apărut câţiva investitori
din Germania şi România. Acesta e abia începutul, or, urmează
să construim o piaţă mediatică pentru public, şi nu pentru personalităţi politice şi partide ca până acum.” (Vitalie Dogaru);
„Ultimele tendinţe şi apariţii pe piaţă ale unor resurse web
informaţionale, precum şi „internetizarea” ziarelor clasice din
Moldova denotă că în timpul apropiat ne putem aştepta la o
adevărată revoluţie în acest domeniu, dar şi la o concurenţă
acerbă între resursele informaţionale. S-au activizat şi ziarele
locale, care până nu demult neglijau Internetul ca instrument
de promovare. Ziarele şi-au creat pagini web, unde plasează, pe
lângă conţinut, şi alte produse, inclusiv transmisiuni în direct
de la anumite evenimente. Se reliefează şi tendinţa de a fi tot
mai prezente pe Internet unele posturi TV, iar alte televiziuni
au fost create pentru publicul de pe Internet (cazul Jurnal TV,
care a devenit un exemplu de referinţă în acest sens).” (Eugen
Uruşciuc);
„Acum un deceniu, exista întrebarea: care sunt perspectivele
de dezvoltare a telefoniei mobile în Moldova? Vedem astăzi că
practic fiecare al doilea cetăţean are telefon mobil. În privinţa
new media, Internetul, blogurile şi reţelele de socializare sunt
cele care iniţiază cetăţenii tineri în lumea informaţiei digitale.
Tot mai mulţi jurnalişti se orientează către publicarea reportajelor şi articolelor lor pe site-uri. Tot mai multe companii,
organizaţii şi instituţii de stat îşi creează pagini informative
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electronice. Tot mai multe mijloace tradiţionale de informare
trec prin procesul de replicaţie, făcându-şi „clone” digitale.
Aşa că acest „bulgăre de zăpadă” mediatic abia îşi ia avânt.” (D.
Furtună);
„În mod special, se observă un boom al surselor de informare
pe Internet. Probabil, cu timpul, Internetul va juca un rol determinant în acest domeniu, luând în calcul rata de penetrare.
Iar pentru a face faţă acestei evoluţii, tiparul, radioul şi TV-ul
vor trebui să transfere sau/şi să intensifice o parte din activităţile lor anume pe Internet, unde există un public din ce în ce
mai numeros, dar şi uşor de contabilizat.” (Petru Terguţă);
„Mass-media din RM se dezvoltă foarte rapid. Noi mijloace
îşi fac loc pe piaţa mediatică, iar consumatorii devin din ce în
ce mai interesaţi şi mai implicaţi în aceste schimbări. În RM
îşi fac loc iniţiativele media care, pe de o parte, nu necesită
mari investiţii tehnologice, iar pe de altă parte, captează atenţia
publicului. Posturile TV, blogurile, ziarele on-line, transmisiunile directe on-line de la cele mai importante evenimente din
R. Moldova nu mai sunt o noutate pentru cetăţeni. Tehnica
ultramodernă, cum ar fi telefoanele cu camere video, ajută
noile mijloace de informare să-şi îmbogăţească conţinutul. În
momentul în care se întâmplă ceva, cetăţeanul poate surprinde
acele momente, iar odată plasându-le pe anumite reţele TV, Internet, video, ne ajută pe noi toţi prin răspândirea informaţiei.
Oamenii preferă mediile care oferă informaţii în timp real sub
diferite forme – text, video, audio şi foto; şi care oferă posibilitatea unui feed-back, ceea ce presupune implicit şi participarea
cetăţenilor simpli la actul mediatic. Un avantaj foarte consistent pentru noile instituţii mediatice.” (Roxana Teodorcic).
• Ce va modifica mass-media de tip nou în raport cu formele
tradiţionale de informare în masă?
„Va impune standarde noi de operativitate, va oferi acces în
timp real la evenimente.” (Vitalie Condraţchi); „Va face ca
primele să corespundă într-o măsură tot mai mare rigorilor
impuse de piaţa concurenţială. Creşte „armata” persoanelor
active care nu mai vizionează ştirile de seară la tv, pentru că
s-au informat deja în timpul zilei de pe net. Şi tendinţa se va
accentua în timp. În replică, mass-media tradiţionale vor
trebui să fie tot mai inventive şi să surprindă publicul cu noi
trucuri atractive. Va spori probabil calitatea în selectarea
ştirilor, va spori numărul a tot felul de talk-show-uri, a tot felul
de emisiuni distractive, al filmelor documentare. Concurenţa
se va purta la nivel de calitate, pentru că doar calitatea va putea
oferi cantitate” (D. Furtună);
„Media va fi mai aproape de consumator şi va exista o legătură
directă cu acest consumator. Consumatorul va decide ce media
trebuie să-l informeze, şi nu invers.” (Paul Hodorogea); „Noile
media facilitează accesul populaţiei la fluxul de informaţie.
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Datorită televiziunii prin Internet, oameni din întreaga lume se
pot familiariza cu anumite evenimente la care din anumite
motive nu pot participa direct (de ex., şedinţele parlamentare,
protestele, mitingurile, luările de atitudine). Noile mijloace de
informare oferă posibilităţi interactive de a procesa informaţia
mai uşor: postând comentarii, participând direct la dialoguri
on-line, având acces la informaţii actualizate non-stop, la
reportaje video în direct gratuite.” (R. Teodorcic) „Va face ca
informaţia să ajungă mai repede la consumator, iar costurile
transmiterii acestei informaţii vor fi mai mici.” (M. Praporşcic);
„Într-un fel media de tip nou merge acum pe pseudo-operativitate. Am în vedere faptul că ei încearcă să publice ştirea cât
mai curând posibil, dar ajung să promoveze o pseudo-operativitate care nu mai e necesară nimănui, pentru că deseori fie e
necesar să rectifici acea ştire, fie să scrii o altă ştire. Media de
tip nou trebuie să fie mai atentă la formele tradiţionale de
informare şi anume trebuie să verifice orice informaţie, să
cerceteze mai multe surse. Media de tip nou încearcă acum
să-şi cultive cititorii şi să-i ia de la mediile tradiţionale. Din
păcate, avem în prezent o populaţie care se informează mai
mult din titlurile de presă decât din conţinutul articolelor şi
cred că media de tip nou va modifica media tradiţională
făcând-o să se exprime cât mai succint şi la temă, evitând prea
multe comentarii şi interpretările lungi. Media nouă va face ca
media tradiţională să fie mai în pas cu necesităţile şi aşteptările
publicului, şi nu doar cu cele ale colegiului redacţional. Va face
ca mass-media să ţină cont şi de audienţa pe care o are şi să fie
şi mass-media tradiţională mai atentă la tiraj, or, media nouă
îşi poate contabiliza exact cititorii, pe când media veche poate
spune de un milion de cititori având doar trei sute în realitate.
Dar trebuie să fure încă mult una de la alta, altfel media nouă
poate să ajungă să se bucure de tot atâta „respect” de cât s-a
bucurat media veche.” (V. Dogaru);
„Recunosc că odată cu apariţia noilor mijloace de informare în
masă am simţit că produsul mediatic tradiţional – un articol de
presă, un interviu, un buletin de ştiri nu mai sunt atât de vizualizate, citite, accesate. Probabil “new media” “va modifica”
preferinţele publicului de a se informa din ziarul tipărit, de la
radio şi s-ar putea chiar şi de la TV, iar produsul mediatic
tradiţional nu va mai fi atât de popular.” (Anastasia Nani).
• Care e viitorul presei scrise, al radioului, televiziunii?
„Noile medii nu vor elimina de pe piaţa mediatică presa scrisă,
radioul şi TV, în virtutea accesului limitat al populaţiei la
tehnologii şi Internet. În acelaşi timp, „vechile medii” vor fi
obligate, şi o fac deja, să se adapteze şi să facă faţă provocărilor.” (V. Condraţchi); „Odată cu dezvoltarea mass-media de tip
nou, presa scrisă în Occident a ajuns la un declin, iar acum se
vorbeşte de o stagnare a declinului. Viitorul acesteia este incert.
Radioul cred că are mari perspective, deşi va fi „împins într-un
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ungher” de către Internet şi radio prin Internet. La fel şi
televiziunea. Dar cred că în RM şi radioul şi TV se vor bucura
încă de succes, pentru că accesul la Internet al populaţiei nu
este atât de mare. Totuşi în detrimentul presei scrise, deoarece
oamenii care mai citeau presă scrisă au acum acces la Internet
şi preferă să citească on-line. De aceea ziarele trebuie să fie
foarte atente la cum se împacă cu versiunea lor on-line.” (V.
Dogaru);
„În timpul apropiat, judecând după apariţia primilor investitori străini în domeniul mass-media din R. Moldova, piaţa va
cunoaşte schimbări radicale şi în termene restrânse. Unele
ziare vor dispărea şi se vor produce metamorfoze pe segmentul
agenţiilor de presă, în condiţiile în care pe on-line se vor
activiza posturi de radio şi TV, precum şi unele ziare clasice. Pe
segmentul TV s-ar putea să devenim martorii unor transformări calitative în contextul produselor informaţionale.
Concurenţa de pe acest segment – odată cu apariţia TV
Publika şi Jurnal TV – va genera calitate şi diversificare a
produselor informaţionale printre posturile TV. Cred că în
timpul ce urmează şi postul TV „Moldova 1”, parte a Companiei publice „Teleradio-Moldova”, va evolua, fiind împins de
circumstanţele politice şi cele de pe piaţa media. Posibil,
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rămâne pe poziţii de forţă datorită faptului că nu distrage
atenţia vizuală în timp ce informează sau transmite melodii,
televizorul va rămâne centrul de gravitaţie al membrilor
familiei în serile din zilele de lucru sau week-end. Ştirile vor
deveni doar mai concentrate şi mai bine selectate, iar accentul
va fi pus pe distracţie şi relaxare.” (D. Furtună);
„Probabil, presa tradiţională va rezista doar datorită exclusivităţii, corespondenţelor speciale şi altor elemente care se opun
operativităţii, dar fără să piardă din interes. Însă cu condiţia ca
întreg conţinutul să fie deopotrivă accesibil şi on-line.” (P.
Terguţă).
• În ce măsură este manipularea informaţională o problemă în
Republica Moldova?
„Într-o mare măsură. Presa este divizată pe criterii politice şi
fiecare tabăra manipulează mai mult sau mai puţin delicat, mai
mult sau mai puţin conştient chiar, informaţiile prezentate.”
(V. Condraţchi); „Deocamdată, este cea mai mare problemă a
presei moldoveneşti. Probabil în aproape sută la sută din
cazuri, presa este percepută ca un instrument politic, şi nu ca o
afacere. În definitiv, Moldova nu este o abatere de la această
“normă” internaţională. Din păcate, la noi regula manipulatorie se aplică mult mai des decât afară, unde presa este privită şi
ca o afacere într-o anumită proporţie.” (P. Terguţă);
„Manipularea informaţională nu este o problemă doar în R.
Moldova, ci peste tot în lume. În Moldova oamenii nu prea pot
să aleagă între sursele de informare. În satele de la marginea
ţării se recepţionează 2-3 posturi de televiziune. Dacă ar
recepţiona 10-15, am avea altă situaţie, chiar dacă toate 15 ar
manipula informaţia. În primul rând, e important ca aceste
posturi TV să fie diferite, să manipuleze în direcţii diferite.” (P.
Hodorogea);

„Moldova 1” va deveni un post mai dinamic şi, cu certitudine,
va face emisiuni informative mai atractive ca realizare şi
respectare a normelor deontologice. Cât priveşte radioul, în
următoarea perioadă s-ar putea menţine o situaţie constantă,
fără prea mari schimbări.” (E. Uruşciuc);
„Se va produce o selecţie considerabilă în rândul acestor
domenii media, doar atât. Pentru câteva decenii înainte, nu se
pune în discuţie problema existenţei lor ca mijloace de
informare. E departe timpul când vom vedea gospodari
plimbându-se cu laptopuri subţioară, sau gospodine trebăluind
prin casă cu ochelari cu regim tridimensional, prin care să
preia informaţia necesară. Gazetele vor rămâne în continuare
un atribut al bunelor maniere pentru domni, radioul va

„Manipularea informaţională, din păcate, a devenit în R.
Moldova o problemă accentuată mai ales în ultima perioadă.
Acest fenomen este provocat de instabilitatea politică din ţară
şi de competiţiile electorale „cronice”. O parte din vină,
desigur, revine oamenilor politici şi partidelor care influenţează într-o măsură mai mare sau mai mică unele mass-media.
Vulnerabilitatea economică a presei din R. Moldova este un alt
motiv pentru care redacţiile acceptă să manipuleze opinia
publică în schimbul unor favoruri. Partea leului din vină însă
revine jurnaliştilor care practică manipularea cu bună ştiinţă
sau se supun indicaţiilor patronilor sau editorilor în ce priveşte
„jonglarea cu faptele”. De vreo şase ani nu am auzit de cazuri
când jurnalişti ar pleca în semn de protest dintr-o redacţie din
cauza că patronul sau editorul ar fi exercitat presiuni cum să
scrie şi despre ce să scrie.” (E. Uruşciuc).
• Ce potenţial inovator vedeţi în mass-media de tip nou, în
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special în chestiunile de manipulare a informaţiei?
„Una din caracteristicile new media este rapiditatea. Într-o
singură clipă poate fi făcut public aproape orice. Pot fi transformaţi oameni simpli în vedete, pot fi distruse cariere.
Oamenii publici trebuie să fie mai atenţi. Probabil nu va mai
exista o etică general înţeleasă sau, dacă va exista, nimeni nu
va ţine cont de aceasta.” (P. Hodorogea); „Unul din procedeele
de manipulare cel mai frecvent întâlnite în cadrul resurselor
informaţionale de pe Internet sunt fotografiile. De regulă, pe
marginea unor anumite subiecte politice sunt realizate colaje
care conţin feţele unor politicieni din tabere rivale. Un portal,
care, de exemplu, susţine noua guvernare ar putea înfăţişa un
politician comunist într-o lumină nefavorabilă, cu grimase
nervoase sau de alt gen, în timp ce politicienii favorizaţi sunt
prezentaţi în lumină pozitivă. Acelaşi lucru este valabil şi
pentru presa care susţine direct sau indirect tabăra adversă. Un
alt procedeu de manipulare constă în scoaterea din context a
unor declaraţii. Această metodă se observă mai ales în presa
procomunistă.” (E. Uruşciuc); „Unele site-uri încearcă să atragă
vizite plasând titluri manipulatorii.” (A. Nani);
„Internetul creează iluzia că există libertate de alegere, există
un ocean de posibilităţi de informare şi nu există practic cenzură. Dar asta e doar o iluzie. Pentru că majoritatea consumatorilor de ştiri pe net au câteva site-uri informaţionale preferate, alese în funcţie de predilecţiile ideologice formate în lumea
„reală”, şi se autoîndoctrinează încontinuu, evitând semiconştient tot felul de disonanţe cognitive. Aici rezidă pericolul
manipulativ cel mare: un individ manipulat, în condiţiile când
nu se consideră deloc manipulat, se va trezi într-o bună zi că va
fi considerat de către cei din jur un zombificat.” (D. Furtună);
„Deocamdată, singura inovaţie a mass-mediei de tip nou din
Moldova este operativitatea. Transmiterea informaţiei în timp
real sau la foarte puţin timp după consumarea evenimentului
grăbeşte şi efectul manipulării. În rest, pe net vedem aceleaşi
noutăţi ca şi în presa tradiţională, doar că într-un ritm mai
alert.” (P. Terguţă).
• Ce categorii de mass-media de tip nou, site-uri consideraţi că
sunt în mod special necesare în Moldova?
„În prezent, se simte lipsa unui portal informaţional veritabil.
Unul care să includă şi alte noutăţi decât cele politice, care
au monopolizat practic toată presa moldovenească. Se simte
inclusiv o insuficienţă de ştiri economice, altele decât cele
privitor la bugetul de stat şi evoluţia PIB-ului. Sunt mai mult
decât necesare informaţiile utile, care să fie un „ghid” pentru
consumatori, care să-i ajute să se descurce în anumite situaţii.
Oamenii au nevoie să ştie ce fac alţi oameni ca ei şi mai puţin
fiecare pas al autorităţilor. Ştirile utile, despre accesul la credite
sau fonduri, despre semenii lor din alte state sau chiar din
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alte zone ale ţării. De asemenea, lipsesc investigaţiile, dar şi
informaţiile despre celebrităţi şi alte domenii similare rămase
descoperite.” (P. Terguţă); „Aş menţiona aici necesitatea unor
portaluri informaţionale complexe ale autorităţilor publice,
după exemplul http://direct.gov.uk/en/index.htm.” (V. Condraţchi); „Mai multe site-uri specializate, de intelectualizare a
cetăţeanului. Ştirile nu cultivă, ele doar informează. Ne cultivă
doar acele lucruri care sunt serioase, solid fundamentate,
argumentate temeinic. Avem nevoie de site-uri ştiinţifice, de
site-uri de analiză în contrasens, de site-uri formate de cercuri
de interes. La noi aproape nu există reviste serioase, ştiinţifice
sau de popularizare a ştiinţei. Dacă pe hârtie sunt costisitoare,
atunci să apară în format digital. Sau problema nu e în bani
doar? Poate problema e în capacităţi?” (D. Furtună).
• Ce părere aveţi despre situaţia mass-media în Transnistria şi
relaţiile presei de acolo cu presa din partea dreaptă a Nistrului?
„Mass-media din Transnistria sunt controlate în mare măsură
de regimul Smirnov şi în într-o anumită măsură de grupuri de
interese. Mass-media independente de fapt nu există, iar jurnaliştii de acolo sunt ostaticii acestei mici regiuni cu pretenţii
mari şi ai unui sistem media rudimentar. Presa din Transnistria este continuatoarea tradiţiilor jurnalisticii sovietice –
începând cu abordările din produsele jurnalistice şi terminând
cu raportul „ziarişti-putere”. Legăturile dintre mijloacele de
informare din regiunea transnistreană şi cele de pe malul drept
sunt aproape inexistente. Jurnaliştii de pe ambele maluri ale
Nistrului nu au prilejuri de a se întâlni. Rare sunt cazurile când
aceştia pot comunica. Aceste lucruri se întâmplă graţie unor
proiecte sporadice, derulate de unele asociaţii de media de la
Chişinău. Jurnaliştii din Moldova şi Transnistria se pot întâlni
mai uşor peste hotare în cadrul unor programe pentru jurnalişti decât la Chişinău sau Tiraspol.” (E. Uruşciuc);
„Mass-media şi jurnaliştii din regiunea transnistreană a R.
Moldova au foarte puţine posibilităţi de a face presă independentă. Majoritatea mass-media din Transnistria reflectă
doar poziţia oficialităţilor acestei regiuni (sunt portavoce a
acestora). Cu puţine excepţii (ziarul „Profsoiuznîe vesti” din
Tiraspol, publicaţia „Novaia gazeta” şi postul de radio „Novaia
volna” din Bender, Radio „Jelannoe” din Rîbniţa), în presa
transnistreană lipseşte poziţia cetăţenilor de rând şi a oficialilor
din dreapta Nistrului, nu se reflectă evenimentele din Chişinău
şi celelalte localităţi ale RM. Instituţiile de presă (în special presa scrisă) din Transnistria au foarte puţini angajaţi. Jurnaliştii
instituţiilor media oficiale (care au fost fondate de autorităţile
regiunii şi sunt finanţate din bugetele locale) sunt nevoiţi, de
multe ori, să evite să spună că vin să participe la evenimentele (traininguri, seminare, stagii etc.) organizate în dreapta
Nistrului. În prezent (dar începând cu anii 2000-2001), relaţiile
dintre jurnaliştii de pe ambele maluri ale Nistrului sunt vizibil
mai bune decât în anii ‘90, când pot spune că nu existau niciun
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fel de relaţii. Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), alte
ONG-uri media au desfăşurat şi continuă să implementeze
diverse proiecte care implică colaborarea dintre jurnaliştii din
Transnistria şi din celelalte regiuni ale RM. Activităţile din
cadrul acestor proiecte au oferit şi oferă posibilitate jurnaliştilor de a se întâlni, de a se cunoaşte şi de a implementa proiecte
comune.” (M. Praporşcic); „Se pare că new media este tocmai
unealta cea mai potrivită pentru a crea relaţii comunicative
şi informative între ambele maluri ale Nistrului. E mai puţin
controlabilă, este mai uşor de operat cu instrumentarul caracteristic ei şi, important, este în mod categoric mult mai ieftină
ca întreţinere.” (D. Furtună).
• Cum putem folosi „new media” pentru a comunica cu populaţia regiunii transnistrene? Cum poate mass-media din RM să
contribuie la informarea populaţiei din Transnistria?
„Noile mijloace de informare ar facilita accesul populaţiei din
stânga Nistrului la o informaţie corectă şi echidistantă prin
crearea unui spaţiu mediatic liber sau comun, echidistant,
corect şi imparţial; prin formarea şi dezvoltarea activismului civic; propagarea normelor democratice etc. Ele ar trebui
promovate în rândul populaţiei transnistrene, prin organizarea
unor întâlniri cu directorii şi jurnaliştii acestor mijloace de
informare în masă; prin campanii de informare etc.
O altă modalitate ca informaţia să ajungă la cetăţeni ar fi realizarea unor emisiuni de către jurnaliştii din dreapta Nistrului şi
difuzarea acestora în baza unui acord cu instituţiile media de
acolo. Comunicarea e posibilă prin: a) Lansarea unor canale/
instituţii media noi şi stimularea populaţiei la îmbogăţirea conţinutului acestora; b) Acordarea suportului financiar pentru
grupuri de jurnalişti sau tineri jurnalişti care vor crea aceste
noi mijloace de informare; c) Organizarea unor concursuri
pentru populaţia regiunii din stânga Nistrului pe diferite tematici: foto, video, reportaje, articole etc.” (R. Teodorcic);
„Scriind mai des despre actualitatea din Transnistria şi restul
RM; fondând publicaţii electronice comune, la care să lucreze
jurnalişti de pe ambele maluri ale Nistrului; scriind mai mult
despre problema distribuirii în Transnistria a presei periodice
editate în dreapta Nistrului; managerii posturilor TV ar trebui
să soluţioneze problema „acoperirii” Transnistriei de către
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posturile TV din Chişinău.” (M. Praporşcic); „Prin produse
informaţionale echilibrate, de preferinţă pe subiecte mai mult
social-culturale şi mai puţin politice. Dacă e vorba de new
media, poate ar fi indicat să apară portaluri informaţionale
cu forumuri, astfel asigurându-se o comunicare reală între
locuitorii de pe cele două maluri ale Nistrului. În cazul presei
clasice, poate ar fi eficiente aşa-zisele „caravane informaţionale”, organizate de jurnaliştii de pe malul drept pentru locuitorii
de pe malul stâng al Nistrului. Şi viceversa.” (E. Uruşciuc);
„Creând site-uri de specialitate, care să le dea de înţeles oamenilor de acolo că nu se doreşte convertirea lor, ci pur şi simplu
o comunicare şi interrelaţionare amiabilă. Creaţi un site comun
al pescarilor. Un site comun al amatorilor de bătut moaca în
târg. Un site comun al anarhiştilor. Un site comun al muzicienilor. Apropierea trebuie să fie făcută de către şi prin oameni
simpli, treptat, cu maximă prudenţă. Când oamenii de acolo
vor începe să-i simpatizeze sincer pe oamenii de aici, nici nu
va fi nevoie de propagandă. Ei înşişi vor căuta să afle mai multă
informaţie şi vor accesa sursele informative de aici; fie şi cele
digitale, pentru început.” (D. Furtună).
***
Opiniile de mai sus sunt, după părerea mea, o oglindă a felului
cum este percepută mass-media de tip nou, posibilităţile
acesteia şi perspectivele de dezvoltare în Moldova. Totuşi, în
mare parte, acest tip de media rămâne o presă a viitorului.
Acum oferta pe piaţa „new media” este oarecum modestă, fiind
orientată în special la produse informaţionale pe domeniul
socio-politic. Sigur, această dezvoltare redusă este cauzată şi de
starea economică precară a populaţiei, care nu-şi prea permite
încă luxul accesului la Internet, în special în zonele rurale.
Mass-media de tip nou excelează prin rapiditate, interactivitate, eficienţă. Sunt surse alternative de informaţie, care au
acutizat competitivitatea pe piaţă. Respectarea principiilor
jurnalismului de calitate rămâne însă o cauză actuală. Manipularea informaţională continuă să fie o provocare a societăţii
contemporane şi se manifestă prin toate tipurile de media.
Vulnerabilitatea economică a presei moldoveneşti, dependenţa
de diferite grupuri de interese, concentrarea mijloacelor de
informare în masă amplifică pericolul manipulării prin intermediul presei.
Iuliana PÂRŢAC
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Premisele şi oportunităţile apariţiei şi funcţionării normale a mass-media alternative în regiunea transnistreană
În ultimii ani, odată cu creşterea accesului la Internet, în regiunea transnistreană a avut loc şi reorientarea pieţei mass-media,
fapt ce s-a produs foarte rapid. Jurnalismul social on-line oferă
platforme excelente pentru expunerea opiniilor personale, plasarea materialelor foto şi video. Avantajul jurnalismului social
constă în posibilitatea de a comenta şi a opina, fără întârziere,
asupra unei noutăţi care apare, odată cu evenimentul în cauză.
Acesta este deja un produs calitativ nou, interactiv, viu, flexibil,
ce se naşte odată cu participarea nemijlocită a publicului şi în
văzul acestuia. Posibilităţi egale de a te exprima, indiferent de
locul de trai, statutul social, vârstă şi situaţie financiară – există
oare ceva mai interesant şi mai important pentru cititori, telespectatori şi radioascultători, decât participarea nemijlocită la
acest proces? Apariţia şi creşterea rapidă a popularităţii massmedia sociale a influenţat şi procesul de lucru al jurnalistului.
Multe idei sunt preluate de pe bloguri, şi uneori jurnaliştii le
definesc ca surse de informaţii.
Numeroasele reţele sociale contribuie la fel la schimbul de
informaţii. Locuitorii regiunii transnistrene utilizează cel mai
des «V kontakte» - 60%, «Odnoklassniki.ru» - 30 %, «Moi
mir@mail.ru» - 10% (conform studiului efectuat pe forum.
pmr.ru). Facebook şi Twitter, care se bucură de mare popularitate printre utilizatorii Internetului din toată lumea, nu sunt
preferate de utilizatorii din regiunea transnistreană. Probabil,
acest lucru se datorează, printre altele, şi faptului că, de la bun
început, aceste reţele sociale nu au fost elaborate în versiunea
rusească, iar locuitorii Transnistriei nu se prea descurcă în limba engleză. Doar o mică parte din aceştia posedă fluent limba
marelui Shakespeare.

ce au loc în Transnistria şi peste hotarele acesteia. http://forum-pmr.net este un alt portal destinat liberei comunicări, cu
discuţii aprinse.
Blogging
Numărul blogurilor personale şi fotoblogurilor create de
locuitorii regiunii transnistrene pe www.livejournal.com creşte
pe zi ce trece. Totuşi, în urma evenimentelor ce s-au produs
după arestarea de către serviciile speciale a jurnalistului Ernest
Vardanian şi învinuirea lui de spionaj, unii bloggeri recunosc
că se autocenzurează. În reţelele sociale, locuitorii regiunii
transnistrene au discutat puţin şi rezervat arestarea şi “video
mărturisirea” făcută de Vardanian.
Mass-media sociale şi publicitatea
În Transnistria, piaţa publicităţii pe Internet este slab dezvoltată. Reţeaua de schimb de bannere, conform spuselor unui
reprezentant al companiei de hosting pentru resursele electronice din Transnistria, nu este semnificativă în structura
veniturilor. Deocamdată, locuitorii regiunii transnistrene nu
sunt gata, din punct de vedere al mentalităţii, să procure mărfuri şi servicii pe Internet, achitând cu bani virtuali. În prezent,
numărul de vizite înregistrate pe portalurile sociale din stânga
Nistrului nu ne permite să le definim ca proiecte comerciale de
succes.

Sumar al celor mai populare mass-media sociale din regiunea
transnistreană
Cel mai vizitat este portalul ОК (http://portal.idknet.com/
modules/news), unde pot fi găsite pentru downloadare filme,
muzică, jocuri, softuri, cu posibilitatea de a face schimb de opinii. Pe locul doi după popularitate s-a clasat portalul informaţional “Pridnestrovye Online” (www.tiraspol.net). Acesta este
un portal de tip corporativ, unde sunt acumulate cataloagele
resurselor electronice din regiunea transnistreană, dispozitive
de schimb virtual de informaţii, precum şi o serie de servicii şi
proiecte.
Multe vizite sunt înregistrate şi pe forumul social http://forum.
pridnestrovie.com, unde pot fi discutate diferite evenimente

Tendinţe
Să începem cu un citat al unei persoane bine cunoscute în
domeniul businessului mass-media, Tom Glosser, director
general al agenţiei Reuters: “Industria noastră trebuie să facă
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faţă acum uneia din cele mai mari încercări – confruntarea cu
nişte conţinuturi amatoriceşti, artizanale, de cele mai diverse
forme: pornind de la bloguri şi jurnalismul cetăţenesc şi până
la producerea materialelor originale din videoclipuri finisate şi
fişiere sonore. În prezent, activitatea editorială trece prin nişte
transformări comparabile cu revoluţia săvârşită acum cinci
sute de ani de Guttenberg, cu diferenţa că astăzi laptopurile
şi Internetul au înlocuit literele metalice şi cele de lemn ale
textelor de imprimat”.
Participarea activă a consumatorului la procesul de producere
şi difuzare a informaţiei, simbioza dintre instituţiile mass-media tradiţionale şi mass-media sociale, mobilizarea canalelor şi
dispozitivelor de livrare a conţinutului informaţional, creşterea
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cererii de informaţii de importanţă globală, precum şi majorarea considerabilă a posibilităţilor de livrare a produsului publicitar direct către grupurile-ţintă – iată tendinţele principale ale
pieţei informaţionale moderne.
Dacă e să apreciem perspectivele din punctul de vedere al
consumatorilor, putem afirma că dispersarea tematică şi structurală a mass-media sociale, dorinţa de a reuşi să primeşti şi
să faci rapid schimb de informaţii ce corespund cât se poate de
bine unor exigenţe calitative şi cantitative, necesitatea existenţei unor surse de informare credibile – toate acestea ne fac să
credem că, pe viitor, jurnalistul ar putea juca rolul unui ”filtru
profesional”, pe discernământul căruia s-ar baza publicul.
Elena KALINICENKO
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Absolvenţii Şcolii de Studii Avansate în Jurnalism, la
mare căutare în mass-media autohtonă
Nicolae a revenit la uşa „Ziarului de Gardă” peste doi ani,
după ce a absolvit Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism.
Deja proaspăt absolvent al Şcolii, el spune că i-a fost uşor să
se integreze în colectivul redacţional, mai ales ca îşi făcuse şi
stagiul la această publicaţie. „Pentru mine personal, ŞSAJ a
fost drumul la capătul căruia aştepta „Ziarul de Gardă””, spune
Nicolae. „Eu am ajuns acolo unde am dorit. Or, la alte ziare de
limbă română chiar nu mă vedeam”.

Sunt moderni, ambiţioşi, au curiozitate nativă şi vin în redacţii
fiind deja jurnalişti formaţi. Vorbim despre absolvenţii Şcolii de
Studii Avansate în Jurnalism (ŞSAJ).
Din 2006 şi până în prezent, peste 50 de tineri ziarişti au
absolvit această instituţie. Cei mai mulţi dintre ei sunt angajaţi
în mass-media din Republica Moldova, printre care Radio
Europa Liberă, TV Moldova 1, Pro TV, Jurnal TV, Publika TV,
„Ziarul de Gardă”, TeleRadio Găgăuzia şi altele.
De doi ani, Nicolae Cuşchevici este reporter la „Ziarul de
Gardă”, iar de câtva timp şi designer al acestei publicaţii. „Este
satisfacţia redacţiei noastre”, spune Alina Radu, directorul „Ziarului de Gardă”. „Or, pe lângă faptul că este un jurnalist bun,
mai este şi un machetator la fel de bun. Este foarte creator,
ceea ce nu am bănuit. Păcat însă că munca de machetator nu-i
lasă suficient timp pentru cea de reporter”, adaugă Alina Radu.
De „Ziarul de Gardă” pe Nicolae îl leagă o istorie mai veche. La
scurt timp după ce şi-a luat licenţa, a început a căuta un serviciu. Într-o bună zi, a ajuns şi la uşa „Ziarului de Gardă”. Tot ce
ştia despre această publicaţie este că are un format mare şi că
temele abordate preponderent sunt corupţia, traficul de fiinţe
umane şi fărădelegile în rândurile poliţiştilor. „Am ajuns la uşa
ziarului, am intrat şi am zis: Sunt proaspăt absolvent al Facultăţii de Filologie, nu aveţi ceva de lucru?”, îşi aminteşte Nicolae.
„Răspunsul a venit de la o doamnă din dreapta mea, care îmi
spuse că nu ştie, dar m-a rugat să-i las un telefon de contact pe
care urma să-l transmită şefei secţiei personal. Deja mai târziu
am înţeles că doamna din dreapta nu e nimeni alta decât Alina
Radu, directoarea publicaţiei, iar ziarul, care număra vreo 10
angajaţi, nici nu avea secţie personal, mişcarea nefiind altceva
decât un refuz amabil”.

Istoria pare trasă la indigo şi în cazul Veronicăi Gherboveţchi.
Ea a studiat în aceeaşi promoţie cu Nicolae, absolvind Şcoala
de Studii Avansate în Jurnalism în iunie 2008. Până a veni la
ŞSAJ a fost reporter pentru postul public de televiziune Moldova 1, iar apoi şi animator radio. Recunoaşte însă că PRO TV
era locul unde voia neapărat să ajungă. „PRO TV face din ochi
oricui, mai ales începătorilor. Deşi doream foarte mult să ajung
în echipa PRO TV-ului, nu îndrăzneam, deoarece credeam că
nu am suficiente cunoştinţe şi abilităţi pentru a face faţă. După
ce am studiat la ŞSAJ am prins însă la curaj”, afirmă Veronica
Gherboveţchi. Primul pas în redacţia PRO TV-ului l-a făcut în
calitate de stagiară. „Prima zi a fost cea mai grea”, îşi aminteşte
Veronica. „Am stat vreo 10 minute şi deja mă gândeam să fug
cât mai departe. Însă, gratie ambiţiei mele, dar şi atitudinii
colegilor, am decis să mai vin. Integrarea în colectiv nu a fost
atât de anevoioasă cum mi s-a părut la prima vedere. Astfel că
acum vin în fiecare zi”.
Veronica Gherboveţchi face parte din echipa de ştiri a postului de televiziune PRO TV Chişinău. Se simte bine atunci
când relatează din sălile de judecată şi deloc confortabil atunci
când transmite relatări de la evenimente mai triste, cum ar fi
omorurile sau înmormântările. „Abordez subiecte pe care nu
credeam că le voi stăpâni vreodată”, spune Veronica. „Îmi place
să scriu despre subiectele de rezonanţă”, adaugă ea. Potrivit lui
Artur Corghencea, producător de ştiri la PRO TV, Veronica
Gherboveţchi este unul dintre cei mai buni reporteri pe care îi
are pe moment PRO TV. „Am numai cuvinte de laudă despre
munca ei. Profesional a crescut neaşteptat de mult. Într-o
perioadă scurtă de timp, a reuşit să realizeze reportaje la care
nu te-ai fi aşteptat judecând după experienţa pe care o are în
televiziune”.
Deşi nu a fost coleg de promoţie cu Nicolae şi Veronica, Paul
Hodorogea a avut acelaşi parcurs în carieră. A fost înmatriculat la Şcoală în promoţia următoare, şi-a făcut stagiul la Radio
Europa Liberă, iar după absolvirea ŞSAJ, în iunie 2009, a fost
angajat ca reporter la această instituţie. „Îmi este foarte uşor şi
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interesant să lucrez cot la cot cu Paul”, ne mărturiseşte jurnalista Valentina Ursu, colega acestuia. Face reportaje, relatări,
materiale multimedia, iar alături de jurnalista Valentina Ursu
prezintă emisiunea matinală „Moldova la ora 7”. „L-am cunoscut în calitate de student. La birou am continuat să lucrez cu el
şi mă bucur că am reuşit să-i mai adaug la ceea ce a învăţat la
Şcoala de Jurnalism. Eu apreciez la el caracterul ambiţios, dar
în acelaşi timp echilibrat. Nu se supără atunci când îi întorci
subiectul sau când îl probozeşti că ar trebui să mai caute surse.
În ochii mei el a crescut mult”. În timp ce colegii apreciază
deschiderea lui Paul pentru tot ce este nou şi util în profesia de
jurnalist, Paul se simte norocos că are de la cine învăţa. „SSAJ
m-a ajutat să intru în lumea jurnaliştilor.
Cert este că, fără cursul de la ŞSAJ, n-aş fi putut veni la Europa
Liberă ca să spun: bună ziua, vreau să fac jurnalism, se poate?
ŞSAJ mi-a dat un şut mare înainte, de care aveam nevoie”,
spune acesta. De aceeaşi părere este şi Vasile Botnaru, şeful Biroului din Chişinău al Radio Europa Liberă. „Avantajul lui Paul
Hodorogea a fost faptul că l-am cunoscut la cursurile pe care
eu le predam la ŞSAJ. Astfel am putut să ştiu care sunt atuurile
lui şi ce poate face el. Cu totul alta este situaţia atunci când vine
în redacţie o persoană convenţional din stradă, ceea ce înseamnă să o înveţi multe lucruri. Noi lucrăm însă cu profesionişti
ale căror materialele nu sunt de laborator. Ele trebuie să fie
bune din start şi la standardul Europei Libere”, conchide Vasile
Botnaru. A îndrăgit atât de mult profesia de ziarist încât pare a
fi un drog pentru el. Acum el se află în Cehia. A fost invitat de
Biroul Radio Europa Liberă de la Praga să facă un stagiu în tot
ce înseamnă Jurnalism Vizual.
Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism a fost deschisă în septembrie 2006 fiind un proiect al Centrului pentru Jurnalism
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Independent, iniţiat în cooperare cu Şcoala de Jurnalism din
Missouri (SUA) şi Centrul de Formare Profesională a Jurnaliştilor din Paris (Franţa). Sistemul de studii la Şcoală este
conceput în baza unor programe postuniversitare avansate de
pregătire a jurnaliştilor şi a fost creată în corespundere cu cele
mai înalte standarde internaţionale în jurnalismul practicat în
Europa şi Statele Unite ale Americii. Anul de studii durează
zece luni şi se încheie cu un stagiu de patru săptămâni într-o
instituţie media autohtonă. Anul acesta încă 15 jurnalişti nouformaţi vor merge în redacţii. Mulţi dintre ei vor rămâne acolo
ca angajaţi.
Liliana Viţu, directorul departamentului de ştiri la postul
public de televiziune Moldova 1, afirmă că absolut toţi cei care
vor veni la Moldova 1 la stagiu vor găsi o modalitate de colaborare cu această instituţie. „Ştiu că par egoistă atunci când vreau
să iau în redacţie cât mai mulţi absolvenţi ai ŞSAJ. Doar că
vreau să am în echipă oameni care ştiu ce înseamnă jurnalismul adevărat. Studenţii au trecut printr-o programă intensivă
de studii, ceea ce i-a pregătit pentru munca cu multe sarcini.
Totodată, ei o să aducă un suflu nou într-o cameră de ştiri nereformată, într-o instituţie nereformată şi desigur vor aduce şi
noi modalităţi de lucru în redacţie“, adaugă Liliana Viţu. Stela
Jemna este studenta celei de a patra promoţii de absolvenţi ai
ŞSAJ. Ea merge să-şi facă stagiul la Moldova 1, iar ulterior şi să
muncească. Şi asta pentru că vrea cu tot dinadinsul ca reportajele realizate de ea să aibă un impact cât mai mare.
Primele trei promoţii s-au remarcat deja în spaţiul mediatic autohton prin felul în care scriu şi gândesc. Sarcina celor care vin
este doar să înrădăcineze percepţia generală despre absolvenţii
Şcolii de Studii Avansate în Jurnalism. Iar aceasta este unanimă: aceştia vin în redacţii ca jurnalişti formaţi, dornici să facă
jurnalism de calitate.
Ludmila TOMAC

Absolvenţi ŞSAJ, promoţia 2009-2010.
Iunie 2010.
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„Jurnalismul în situaţii de criză”
La mijlocul lunii martie, câţiva profesori de la Facultatea de
Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, a Universităţii de Stat din
Moldova, au lansat la Chişinău două manuale de jurnalism şi
relaţii publice.
Este vorba de „Jurnalismul în situaţii de criză”, semnat de
Georgeta Stepanov şi Igor Guzun, şi „Comunicare societală şi
relaţii publice în perioada de criză”, autori, Ludmila Andronic
şi Ala Zavadschi. Este pentru prima oară în istoria de 30 de ani
a facultăţii când sunt editate şi difuzate concomitent două manuale. La scurt timp de la lansare, pe 23 aprilie curent, lucrările
au fost prezentate la Congresul Naţional de Istorie a Presei de
la Bucureşti.
Deşi ambele volume sunt importante şi merită o atenţie
deosebită din partea noastră ne vom axa doar pe „Jurnalismul
în situaţii de criză”, un produs mediatic în premieră pentru
Moldova, având în vedere tema abordată. El este destinat unui
public larg de cititori, de la studenţi şi profesori universitari,
până la jurnalişti consacraţi şi responsabili de politica editorială. Aş îndrăzni să afirm că
volumul respectiv este util şi
pentru patronii mass-media,
deoarece problemele abordate
oferă anumite sugestii, recomandări referitor la direcţiile
în care trebuie să se dezvolte
mass-media, pericolele care
există şi capcanele care trebuie
evitate pentru ca o instituţie
media să nu piardă din autoritate atunci când în goana după
profit şi senzaţional neglijează
anumite principii etice şi profesionale, deoarece beneficiarii
de informaţii vor taxa în timp
aceste lacune.
Manualul este structurat pe 12
capitole, primele şase vizează
aspectele teoretice ale problemei, iar celelalte conţin probe
practice, cu exemple, imagini şi
texte explicative etc. Bibliografia cuprinde peste 40 de lucrări,
semnate de specialişti străini şi
autohtoni în domeniu, editate

la Bucureşti, Iaşi, Moscova şi Chişinău.
Răsfoind presa naţională şi internaţională din ultimii nouă
ani, autorii constată că crizele au existat frecvent în această
perioadă, unele au fost mai scurte ca durată, altele mai lungi,
de dimensiuni mai mici sau mai mari, locale (din Moldova),
regionale sau globale, care au avut un impact diferit asupra cetăţenilor. În calitate de exemple sunt aduse evenimentele legate
de „atacurile teroriste din 11 septembrie din SUA”, „decesul a
peste186 mii de persoane în urma celui mai mare dezastru natural din istoria umanităţii (tsunami-ul) din Asia de Sud – Est”,
„decesul a peste l80 mii de persoane în cutremurul din Kashmir”
şi multe altele. Situaţii de criză au fost, sunt şi, probabil, vor mai
fi şi în Moldova (crize politice, inundaţii, secetă etc.). Prin urmare, autorii constată că mass-media trebuie să fie permanent
pregătită pentru ele.
Întrebarea firească ar fi: de ce este atât de important acest lucru? Răspunsul îl găsim în menirea şi funcţiile care i se atribuie
mass-media în astfel de situaţii.
Astfel, un obiectiv important
al jurnalistului e să dirijeze
crizele, să mobilizeze masele
şi autorităţile, să asigure prin
materialele difuzate echilibrul
psihologic în societate. La
început, mass-media semnalează despre o posibilă criză
pentru a determina autorităţile,
şefii de firme, conducătorii
de unităţi economice etc. să
întreprindă măsuri de remediere. Apoi o supraveghează
şi o ţine sub control. Funcţia
ei socială primordială este să
expună obiectiv şi imparţial
evenimentele. Mai întâi, massmedia informează, apoi vine
cu materiale analitice (reacţii
şi acţiuni ale factorilor de decizie), iar în final face bilanţul.
Este necesar ca la fază iniţială
mass-media să nu cadă în
capcana zvonurilor, a faptelor
neverificate, ceea ce poate
prejudicia calitatea mesajului
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Recenzie de carte
şi dezinforma auditoriul. Autorii studiului menţionează că
pentru jurnalişti este importantă selectarea evenimentelor şi
conţinutul materialelor, dar, îndeosebi, forma şi expresia lor.
Aceasta pentru că informaţia trebuie să trezească compasiune,
solidaritate, toleranţă, dar nu ură şi panică. De cele mai dese
ori mediatizarea unilaterală, agresivă, părtinitoare, incompletă
poate provoca reacţii neadecvate ale publicului.
Manualul descrie detaliat relaţiile dintre factorii de decizie şi
jurnalişti. În cele mai dese cazuri, aceştia sunt adversari, cu
interese diferite, dar nu pot exista unii fără alţii. Primii, de
regulă, încearcă să tăinuiască informaţia, să camufleze unele
lucruri, să prezinte într-o lumină favorabilă instituţia, firma pe
care o conduc etc. Funcţionarii folosesc mass-media ca pe un
instrument de soluţionare a problemelor, deoarece mass-media
poate să influenţeze evoluţia şi rezultatele crizei. Jurnaliştii, la
rândul lor, folosesc diferite tertipuri pentru a afla adevărul şi
a-l transmite publicului.
Un capitol important al studiului vizează forma şi conţinutul
materialului, deoarece pentru fiecare caz de criză, în parte,
sunt necesare tactici diferite. Pentru jurnalişti faptele sunt
sacre. Dar un lucru însemnat este şi caracterul emotiv, care
se foloseşte frecvent în situaţii de criză declanşate de natură:
cutremure, alunecări de teren, inundaţii etc., şi are menirea să
mobilizeze societatea. De asemenea, manualul oferă sfaturi utile cum trebuie să se procedeze în situaţii când apare o dilemă
de origine deontologică şi morală. Astfel, jurnaliştii trebuie să
spună adevărul, dar există pericolul ca informaţia să capete o
amploare nedorită şi aceştia trebuie să decidă dacă o difuzează
sau nu. O altă situaţie e atunci când patronii mass-media solicită de la jurnaliştii lor să informeze operativ (în exclusivitate)
publicul, iar informaţia nu este verificată, existând riscul ca
adevărul să fie denaturat, ceea ce poate crea panică în societate.
Autorii precizează că, de fapt, nu există „reţete” unice şi fiecare
situaţie trebuie examinată individual.
Este atrasă atenţia şi asupra managementului strategic al
instituţiilor de presă. Acestea au la bază câteva componente
şi principii după care acţionează. Primul, interesul mass-media pentru eveniment, generat de nevoile informaţionale ale
publicului. Al doilea, resursele financiare de care dispun ele
pentru a realiza anumite obiective în situaţii de criză. Al treilea
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principiu, poziţia pe care instituţia de presă o dezvoltă faţă de
evenimentele mediatizate, interesul ei financiar sau de alt ordin
pentru a prospera. Al patrulea principiu este interacţiunea eficientă pe verticală şi orizontală dintre componentele instituţiei,
pentru un efect mai mare decât dacă ar acţiona separat. Aici
găsim numeroase sfaturi cum să organizăm lucrul.
Totodată, activitatea jurnaliştilor depinde de numeroşi factori
extramediatici, cum ar fi cei economici (din regiune), juridici
(prevederi legislative), ecologici, politici etc. De asemenea, de
factori intermediatici - potenţialul uman, înzestrarea tehnică
şi tehnologică, unicitatea mass-media, managementul de nivel
superior, proprietarul instituţiei media ş.a.
Manualul oferă răspunsuri la multe întrebări referitor la cadrul
legal şi etic în care activează jurnalistul pe timp de criză şi
de care acesta trebuie să ţină cont cu stricteţe. Se vorbeşte
amănunţit despre cunoştinţele vaste pe care trebuie să le posede jurnaliştii pentru a face faţă cerinţelor. Autorii afirmă că
mass-media, în general, şi jurnaliştii, în particular, trebuie să
diversifice strategiile şi liniile de comportament, în abordarea
crizelor, dar şi să respecte cu stricteţe standardele profesionale.
Lucrarea prezintă imagini şi texte selectate de jurnalişti locali
şi străini şi publicate cu diverse ocazii. Se vorbeşte despre
condiţiile care trebuie respectate pentru ca o fotografie să
aibă dreptul de a fi publicată. Aceasta deoarece multe poze cu
persoane nu trebuie să afecteze stările lor delicate în care se
află deseori. Sunt publicate numeroase fotografii, ele servind
material didactic pentru analize şi discuţii, precum şi soluţii
pe care le-au găsit, într-un anumit context, oamenii din media
pentru diverse situaţii de criză.
Jurnaliştii consacraţi şi colegii lor începători vor descoperi
noi abordări ale genurilor presei, precum şi noi viziuni asupra
scrierii ştirilor, articolelor, reportajelor. Sunt sugestii pentru
a realiza un interviu bun, a intervieva un copil şi alte sfaturi,
informaţii utile. Volumul de faţă conţine modele de reportaje
publicate în ziarele din străinătate etc.
Manualul „Jurnalismul în situaţii de criză” poate fi solicitat la
biblioteca Centrului pentru Jurnalism Independent. Tot acolo
veţi găsi şi lucrarea „Comunicarea de criză: Tehnici şi strategii”,
semnată de Cristina Coman, şi editată la Iaşi.
Ion MAZUR
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Consultări publice privind politicile de media
În perioada decembrie 2009 – martie 2010, Asociaţia Presei Independente (API) a desfăşurat o campanie de consultare publică
a unor iniţiative pentru dezvoltarea mass-media independente şi
profesioniste în Republica Moldova.
A fost solicitată opinia consumatorilor de media asupra proiectului de lege privind deetatizarea publicaţiilor periodice,
proiectului de lege cu privire la ajutorul de stat pentru publicaţiile periodice şi privind unele iniţiative care ar contribui la
sporirea calităţii şi profesionalismului în activitatea audiovizualului public.
În dezbaterile publice, focus-grupuri, în cadrul rubricilor voxpopuli în ziarele locale independente, la linia telefonică „verde”
şi la rubrica e-consultare de pe site-ul API www.api.md au
participat circa 450 de persoane de diferite profesii şi preocupări: profesori, medici, oameni de afaceri, ţărani, muncitori,
funcţionari publici, elevi şi studenţi etc. Au fost prezentate peste 200 de opinii şi propuneri pentru definitivarea proiectelor de
legi supuse consultărilor publice, dar şi sugestii pentru iniţierea
unor politici publice noi, care ar putea contribui la dezvoltarea
presei în R. Moldova.
O analiză generală a opiniilor expuse de către consumatorii de
media faţă de subiectele supuse consultărilor publice confirmă
un interes sporit al publicului faţă de activitatea mass-media
în Republica Moldova. Seriozitatea cu care a fost abordată
şansa oferită de a contribui la formularea unor propuneri, care
ar putea să susţină evoluţia presei, demonstrează maturitatea
consumatorului de media şi rolul pe care acesta ar putea să-l
aibă în dezvoltarea presei moldoveneşti. Aceasta demonstrează
o dată în plus, potenţialul de care dispune societatea, potenţial
care nu este valorificat suficient nici de autorităţile publice, nici
de societatea civilă instituţionalizată.
Opiniile expuse de cetăţeni în cadrul consultărilor publice au
fost adunate într-o broşură, din care prezentăm anumite extrase.
Necesitatea deetatizării presei şi oportunitiatea acordării ajutoarelor de stat pentru publicaţiile periodice: pro şi contra
Rezultatele consultărilor publice desfăşurate de către API
relevă că, în unele probleme, cetăţenii au opinii diferite faţă de
viziunile organizaţiilor neguvernamentale de media. Astfel,
majoritatea persoanelor care au participat la consultările
publice şi-au exprimat rezerve faţă de iniţiativa de a introduce mecanisme de ajutor de stat pentru publicaţiile periodice

prin crearea unui fond special, destinat acordării ajutoarelor
pentru mass-media. În acelaşi timp, consumatorii de media
sunt dispuşi să susţină un mecanism de susţinere indirectă a
presei, spre exemplu, prin acordarea facilităţilor la achitarea
unor impozite sau taxe. De asemenea, opinia publică este gata
să sprijine, eventual, acordarea ajutorului din partea statului
pentru publicaţiile pentru copii şi tineri. Au fost expuse rezerve faţă de corectitudinea eventualei distribuiri a ajutoarelor de
stat pentru publicaţiile periodice, faţă de posibilitatea selectării
în consiliul de administrare a unui eventual fond destinat acordării ajutoarelor pentru mass-media a unor persoane incoruptibile, precum şi faţă de impactul pozitiv al acestor ajutoare
asupra publicaţiilor periodice. Oponenţii acestei idei susţin că
ajutorarea unor publicaţii ar crea condiţii inechitabile pentru
dezvoltarea presei.
Iniţiativa de a deetatiza presa se bucură de susţinerea deplină
din partea cetăţenilor. În acelaşi timp, mai multe persoane au
menţionat necesitatea păstrării unei publicaţii a autorităţilor
publice locale de tip monitor pentru informarea comunităţilor
despre deciziile aprobate. Toţi cetăţenii care contribuie la formarea bugetelor locale sunt împotriva finanţării unor publicaţii necredibile, părtinitoare şi neprofesioniste.
Opinii ale consumatorilor de media
Mai multe opinii ale consumatorilor de media despre posibilitatea dezvoltării mass-media, expuse pe parcursul consultărilor
publice pot servi atât factorilor de decizie, cât şi societăţii civile
idei pentru formularea unor noi proiecte de legi. Propunerile
parvenite se referă la susţinerea tinerilor jurnalişti, la condiţii
propice pentru fondarea şi dezvoltarea presei independente
etc.
Posibilităţi de sporire a calităţii şi profesionalismului în activitatea audiovizualului public
Pentru facilitarea discuţiilor şi identificarea unor soluţii
concrete pentru sporirea calităţii programelor audiovizualului public, API a elaborat un set de întrebări privind calitatea
programelor informative difuzate de Televiziunea publică
Moldova 1, rezultate din sugestiile anterioare ale experţilor în
domeniul mass-media, aspectele ce trebuie modificate în programele informative, transparenţa activităţii IPNA Compania
„Teleradio-Moldova”, modalităţile de desemnare a membrilor
Consiliului de Observatori şi posibilităţile de finanţare a acestei
companii.
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Majoritatea cetăţenilor care au participat la consultările publice
organizate de API s-au arătat nemulţumiţi de calitatea programelor difuzate de TV Moldova 1 şi postul public de radio. Au
fost formulate rezerve atât faţă de obiectivitatea şi imparţialitatea programelor informative, cât şi faţă de calitatea emisiunilor
tematice. Consumatorii de media au afirmat că audiovizualul
public nu îşi realizează scopul şi nu justifică banii publici cheltuiţi. Mai mulţi participanţi la consultările publice au susţinut
ideea introducerii unor taxe obligatorii pentru audiovizualul
public. Mai mult, a fost propusă modalitatea de formare a bugetului Companiei “Teleradio-Moldova” din trei surse diferite:
transferuri din bugetul public, taxe/abonamente ale consumatorilor media şi venituri proprii provenite din publicitate.
În această situaţie, însă, trebuie examinat riscul când cetăţenii
vor refuza să achite taxe sau abonamente pentru audiovizualul
public din cauza calităţii proaste a programelor difuzate.
În acelaşi timp, cetăţenii pledează pentru transparenţă în activitatea IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. Astfel, consumatorii de programe vor:
• să cunoască numărul de angajaţi al companiei,
• să fie făcute publice veniturile totale,
• să fie cunoscute veniturile din prestarea serviciilor de publicitate,
• să ştie mai multe despre modalitatea de utilizare a veniturilor
publice şi a celor proprii etc.
În scopul asigurării transparenţei activităţii acestei companii,
care este finanţată din banii publici, au fost lansate propuneri
de a introduce în cadrul legislativ obligativitatea dezbaterii publice a Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, dar şi obligarea Consiliului de Observatori să prezinte
dări de seamă la fiecare şase luni, şi nu doar în Parlament, ci şi
în cadrul unor evenimente publice speciale.
La fel de importantă este, în viziunea consumatorilor de media,
asigurarea independenţei şi imparţialităţii membrilor Consiliului de Observatori şi a conducerii companiei. Astfel, printre
propunerile formulate în acest sens de către consumatorii de
media sunt:
• Consiliul Coordonator al Audiovizualului să nu fie ales de
către structurile statului, ci de către organizaţii nonguvernamentale şi alte instituţii ale societăţii civile;
• candidaturile primelor trei persoane din conducerea Companiei “Teleradio-Moldova”, înainte de a fi votate de către Consiliul
de Observatori, să fie supuse unor dezbateri publice, la care să
participe toţi doritorii;
• membrii CO ar trebui delegaţi de asociaţiile de jurnalişti, Uniunea Scriitorilor, Uniunea Artiştilor şi Academia de Ştiinţe, dar
nu de guvern, parlament etc.;
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• concursul de angajare să nu fie organizat prin comisia parlamentară, pentru a evita implicarea politicului.
În privinţa calităţii programelor emise, consumatorii de media
pledează pentru obiectivitate, diversitate în prezentarea problemelor abordate şi profesionalism în activitatea jurnaliştilor.
Printre aşteptările cetăţenilor, formulate în cadrul consultărilor
publice, se numără:
• transmiterea tuturor şedinţelor Parlamentului;
• organizarea dezbaterilor publice;
• producerea emisiunilor de pe teren cu caracter regional şi local;
• producerea emisiunilor de prezentare a personalităţilor culturale valoroase;
• liderii politici să nu fie prezentaţi pe parcursul campaniilor
electorale (doar în schimbul achitării spaţiului de emisie);
• în buletinele de ştiri TVM „să fie auzită” cât mai mult vocea
cetăţeanului, dar nu a guvernării, lucru de care trebuie să aibă
grijă Consiliul Coordonator al Audiovizualului;
• „Teleradio–Moldova” să fie obligată să realizeze săptămânal
sau bisăptămânal o emisiune (poate chiar de dezbateri) despre
situaţia din Transnistria.
Opiniile cetăţenilor despre necesitatea deetatizării publicaţiilor
periodice
Vasile Duca, director al Liceului Teoretic „Ştefan cel Mare” din
or. Rezina: Nici presa locală şi nici cea centrală nu trebuie să
fie finanţate din bugetul public. Autorităţile publice ar trebui
să editeze doar buletine informative, gen monitor, în care să fie
publicate toate documentele emise, pentru a se asigura accesul
populaţiei la informaţie.
Alex Ionaşco, specialist tineret şi sport, or. Leova: Ar fi bine ca
noii finanţatori sau directori ai ziarelor independente şi privatizate să fie organismele internaţionale sau ONG-urile, astfel
nu vor fi reflectate idei subiective, părtinitoare în materialele
politice din paginile ziarului.
Victor Floca, jurnalist, pensionar, redactor al ziarului raional
din Teleneşti în perioada 1967-1990, or. Teleneşti: Bineînţeles
că este necesară deetatizarea de facto a presei. Or, ceea ce s-a
întâmplat cu “Moldova Suverană” şi “Nezavisimaia Moldova”
nu poate fi numită deetatizare. Şi în provincie trebuie să fie o
presă liberă, adică neangajată, care ar reflecta echidistant, în
baza a cel puţin trei surse, evenimentele care au loc. Presa locală ar trebui susţinută financiar, dar nu din bugetul raionului,
ci din cel de stat. La începutul anilor 90 ai secolului trecut în
republică fusese creată Asociaţia “Periodica”, prin intermediul
căreia statul subvenţiona ziarele raionale, organe ale autorităţilor locale. Redactorii-şefi erau confirmaţi de Parlament. În
acest mod, ziarele fuseseră scoase de sub controlul financiar,
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dar şi juridic al autorităţilor, oferindu-li-se posibilităţi să devină cu adevărat publice. Adică să servească nu autorităţile, dar
comunităţile. Din păcate, deşi lucrurile mergeau tot mai bine,
autorităţilor instalate la Chişinău ideea nu le-a plăcut şi peste
câţiva ani au lichidat Asociaţia “Periodica”.
Anatol Cuzuioc,consilier orăşenesc de Rezina, om de afaceri: În
opinia mea, autorităţile publice de toate nivelurile trebuie private de dreptul de a dispune de instituţii mass-media, cum se
procedează în SUA, de exemplu. Iar pentru a asigura transparenţa activităţii acestora şi a facilita accesul populaţiei la actele
emise de autorităţi, prin lege, trebuie obligate să le publice în
ediţii de tip „monitor”, pe site-urile lor sau în presa periodică.
Procedând astfel, autorităţile scot de pe ordinea de zi orice probleme legate de accesul la informaţia de interes public şi reduc
maximal cheltuielile în domeniul dat. Fondatorii publicaţiilor
pot scoate brand-urile la licitaţii publice, iar soarta patrimoniului redacţiilor să fie hotărâtă în mod colegial şi transparent
– doar este vorba de mijloace publice.
Opiniile cetăţenilor despre oportunitatea acordării ajutoarelor
de stat pentru publicaţiile periodice
Anatol Leahu, sindicate, consilier orăşenesc Drochia: Susţin
ideea creării unui Fond de sprijinire a presei, dar neapărat este
necesar un Consiliu de administrare foarte echilibrat, care ar
pune umărul la repartizarea corectă a finanţelor.
Lidia Vicol, corespondent Radio Moldova, or. Drochia: O metodă bună de acumulare de fonduri ar fi publicarea materialelor
de interes sporit, pentru a avea mai multe abonamente. O metodă ar fi şi publicarea contra plată a autorilor străini. Oricum,
susţinerea statului prin orice metode este necesară.
Nicolae Tomşa, director AO ADL „Leova”, or. Leova: Statul poate să ajute presa prin eliminarea TVA din publicitatea ziarelor,
reducerea taxei pentru ziare pentru difuzarea acestora.
Sergiu Aga, preot, Orhei: În Occident presa, inclusiv cea locală,
îşi câştigă singură existenţa, guvernele interesate în consolidarea democraţiei uneori sprijină aceste ziare, dar în mod
indirect. La noi s-a mai păstrat un atavism din perioada sovietică când o parte din presa locală continuă să fie finanţată din
buget. Şi autorităţile respective, plătind ziarele cu bani publici,
le folosesc, desigur, în interesele lor. Pe când misiunea principală a presei este să supravegheze activitatea autorităţilor şi să
informeze societatea cum acestea îşi fac datoria.
Aliona Dreglea, specialist relaţii cu publicul, Consiliul raional
Sângerei: Pe de o parte, sunt pentru facilităţile care ar stimula
dezvoltarea mai multor organe de presă, publicaţii. Totuşi, nu
pot să accept subvenţionarea din motiv că suntem un stat cu
un buget auster. Dacă se solicită credite preferenţiale pentru
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presă, atunci se lasă la o parte alte probleme mai stringente
ale societăţii. Propun ca publicaţiile periodice să-şi acopere
cheltuielile din publicitate, dar totodată spaţiul rezervat pentru
educaţia şi informarea cititorului să fie păstrat.
Opiniile cetăţenilor pentru îmbunătăţirea situaţiei presei
Liuba Bulgaru, redactor-şef, PP „Glia Drochiană”: Ar fi bine
să apară concerne de presă, care ar atrage investitori străini
în presa din R Moldova. Totodată, lupta cu “Poşta Moldovei”
aminteşte de lupta lui Don Quijote cu morile de vânt. De
aceea, atâta timp cât această instituţie responsabilă de difuzarea presei nu va avea un concurent cu o activitate similară,
problemele mass-media scrise vor continua să persiste, ba,
poate, chiar se vor acutiza. Aici s-ar cere neapărat intervenţia
statului, implicarea lui, deşi cea mai fericită rezolvare ar fi,
totuşi, concurenţa în vederea distribuirii presei.
Grupul de discuţii, or. Soroca: Deetatizarea este necesară pentru
a crea condiţii egale pentru toate sursele de informare în masă.
Dacă societatea, în persoană organelor administrative locale şi
centrale, doreşte să nu piardă legătura cu cetăţenii, este stringent necesar de a crea condiţii egale pentru activitatea tuturor
organelor mass-media, iar în măsura posibilităţilor, de acordat
facilităţi ziarelor, la nivel central – prin intermediul legilor
fiscale şi, la nivel local – prin abonarea instituţiilor bugetare
la publicaţiile periodice din contul statului şi la acordarea pe
gratis a spaţiului pentru activitate.
Grupul de discuţii, or. Sângerei: Unii spun că trebuie să existe şi
presa de stat, şi presa independentă. În aşa mod, populaţia ar
avea acces la mai multe surse de informaţii, astfel, comparând
comentariile si facîndu-şi concluziile proprii.
Grupul de discuţii, or. Cimişlia: Este necesar de făcut următoarele:
1. Instituirea unor burse speciale de către Guvern pentru studenţii de la ziaristică;
2. Revenirea în redacţii la plătirea onorariilor;
3. Organizarea taberelor de vară pentru membrii colegiilor de
redacţie ale ziarelor şcolare.
Propuneri pentru îmbunătăţirea proiectului Legii privind deetatizarea publicaţiilor periodice:
Tudor Golban, consilier raional Drochia: Propunere: Drept
publicaţie de stat să fie doar Monitorul oficial naţional şi el să
fie distribuit fără plată la APL, la biblioteci, instituţii medicale
şi de învăţământ. Şi la nivel local statul, prin intermediul APL,
să găsească mijloace şi să editeze de două ori pe lună un Monitor oficial ori un Buletin informativ, în care să fie publicate
deciziile Consiliului raional pentru informarea largă a popula-
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ţiei. În rest, cealaltă informaţie publicistică să fie lăsată în grija
jurnaliştilor, că ei ştiu cum să-şi facă meseria mai bine.
Rezoluţie: se acceptă parţial. Pe de o parte, potrivit proiectului
de lege, MO RM urmează a fi inclus în Lista publicaţiilor periodice publice, prevăzută în art.1 alin.(2). Astfel, în continuare
MO RM va rămâne o publicaţie periodică publică (de stat).
Pe de altă parte, propunerea de a institui MO RM în calitate
de unică publicaţie periodică publică nu poate fi acceptată. În
opinia autorilor, problema privind necesitatea existenţei unor
alte publicaţii periodice publice urmează a fi examinată, de
către Parlamentul Republicii Moldova, în raport cu fiecare caz
concret: publicaţii periodice pentru copii, tematice – energetică construcţii, licitaţii etc.
Propunere: MO RM să fie distribuit fără plată la APL, la biblioteci, instituţii medicale şi de învăţământ.
Rezoluţie: propunerea se respinge. Proiectul de lege în discuţie
are ca obiect deetatizarea publicaţiilor periodice. Propunerea
dată (având ca obiect finanţele publice) depăşeşte obiectul de
reglementare al acestui proiectul de lege.
Nicolae Tomşa, director AO ADL „Leova”, or. Leova: Propunere:
Schimbarea statutului ziarelor ar trebui să aibă loc în paralel
cu lichidarea cenzurii în presă. Urmează a fi instituite reglementări detaliate privind interdicţia cenzurii în publicaţiile
periodice.
Rezoluţie: Asemenea prevederi constituie obiect al proiectului
Legii cu privire la libertatea de exprimare, adoptată în martie
2010, şi al proiectului Legii privind completarea Codului penal
al Republicii Moldova, înaintate în Parlamentul Republicii
Moldova cu titlu de iniţiativă legislativă, pe data de 18 decembrie 2009.
Mihai Grosu, medic, or. Rezina: Propunere: Ar trebui de făcut
unele completări, prin care să fie susţinut jurnalismul de investigaţie, autorităţile fiind obligate să reacţioneze la publicaţiile
din presă şi să informeze societatea despre măsurile întreprinse
pe marginea dezvăluirilor jurnaliştilor. Urmează a fi instituite
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reglementări privind susţinerea jurnalismului de investigaţie şi
obligaţia autorităţilor de a reacţiona la asemenea publicaţii în
presă.
Rezoluţie: Asemenea prevederi constituie obiect al Legii cu
privire la libertatea de exprimare.
Victor Floca, jurnalist, pensionar, redactor al ziarului raional
din Teleneşti în perioada 1967-1990, or. Teleneşti: Propunere:
Presa locală ar trebui susţinută financiar, dar nu din bugetul
raionului, ci din cel de stat. Urmează a fi instituite reglementări
privind acordarea ajutoarelor de stat către publicaţiile periodice deetatizate.
Rezoluţie: Propunerea dată urmează a fi examinată în contextul proiectului Legii cu privire la ajutoarele de stat pentru
publicaţiile periodice, elaborat de societatea civilă.
Grupul de discuţii, mun. Chişinău: Propunere: În viitoarea lege,
trebuie neapărat să fie clar stabilită o dată până când pot activa
publicaţiile periodice finanţate de stat.
Rezoluţie: în proiectul de lege există o asemenea prevedere. A
se vedea art.5 alin.(6) şi art.15 din proiect.
Propunere: Lista publicaţiilor pasibile de privatizare să fie
definitivată cu avizul societăţii civile.
Rezoluţie: Propunerea se acceptă, însă nu implică modificarea
proiectul de lege; dreptul organizaţiilor societăţii civile de a
prezenta un asemenea aviz şi, respectiv, obligaţia Parlamentului Republicii Moldova de a-l examina şi-a găsit consacrare
în Legea nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în
procesul decizional.
Consultările publice privind politicile de media au avut loc în
cadrul proiectului „Fortificarea cadrului legislativ al sectorului
mass-media în cadrul unui grup de lucru public-privat”, implementat de Asociaţia Presei Independente (API) cu suportul
financiar al Ambasadei SUA în Republica Moldova.
Asociaţia Presei Independente
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Memoriu privind libertatea presei în Republica
Moldova, 3 mai 2009 - 3 mai 2010
Situaţia libertăţii presei în Moldova, în perioada 3 mai 2009 - 3
mai 2010, merită să fie examinată şi analizată prin prisma a două
intervale de timp: până şi după alegerile anticipate din 29 iulie
2009.

rapoarte au fost foarte critice, iar altele mai puţin exigente, toţi
au fost unanimi în părerea că radiodifuzorul public, prin tratamentul diferenţiat al concurenţilor electorali, nu a respectat
standardele unei instituţii publice.

În prima perioadă, putem vorbi despre declinul grav al massmedia autohtone. Comportamentul acesteia, dar şi al puterii
faţă de „câinele de pază al societăţi” în perioada campaniilor
electorale din anul trecut, precum şi în timpul evenimentelor
din aprilie 2009, a demonstrat disfuncţii serioase la capitolul
exerciţiu liber al dreptului la exprimare şi informare; independenţă şi libertate presei faţă de orice influenţă a politicului, faţă
de cenzură şi autocenzură; integritate şi respect faţă de lege din
partea instituţiilor statului, dar şi din partea presei etc. Simptomatic a fost comportamentul instituţiilor mass-media publice,
îndeosebi al IPNA Compania „Teleradio Moldova” şi al organului de reglementare în audiovizual – Consiliul Coordonator
al Audiovizualului (CCA). Rapoarte naţionale şi internaţionale
au semnalat grave abateri de la normele legale ale serviciului
de radiodifuziune public, iar CCA, care este garant al interesului public şi are menirea de a coordona activitatea audiovizuală, şi-a exercitat autoritatea ca un organ atrofic.

Raportul „Indicele libertăţii presei în lume”, publicat de „Reporters sans frontiers” (RsF) în luna octombrie 2009, menţionează că „Moldova 1” a continuat să ofere mai mult timp
de emisie (în cadrul ştirilor) primelor 3 persoane oficiale din
stat în raport cu alte persoane politice. Rezoluţia APCE 1666
(2009) cu privire la funcţionarea instituţiilor democratice în
Moldova a semnalat faptul că „Teleradio-Moldova” nu a oferit
suficient spaţiu opoziţiei pentru a-şi transmite mesajele şi programele electorale. Monitorii naţionali (APEL, CJI) au estimat
că instituţia publică a admis o reflectare discriminatorie şi a
manipulat opinia publică în favoarea unui singur concurent
electoral – PCRM.

În a doua perioadă, după venirea la guvernare a Alianţei pentru Integrare Europeană (AIE), se atestă o anumită deschidere
faţă de problemele presei, iar presiunile asupra presei scad.
În aceste condiţii, exponenţii presei profită de momentele
favorabile şi solicită noii guvernări să demonstreze devotament
faţă de normele europene în domeniul mass-media, al libertăţii
de exprimare pentru a fortifica procesul democratic iniţiat în
Moldova. Organizaţiile neguvernamentale militante pentru
libertatea mass-media, libertatea cuvântului şi accesul nestingherit la informaţie au conturat o listă de soluţii la cele mai
stringente probleme în domeniul dat. Conştientizând recesiunea în care s-a aflat libertatea presei în ţara noastră, guvernarea actuală a trecut la anumite reforme ale cadrului legislativ.
Unele acţiuni au fost apreciate de o parte din instituţiile presei
şi ONG-uri ca fiind binevenite, în timp ce fosta putere şi massmedia afiliată ei au supus unor critici vehemente acţiunile
întreprinse la acest capitol de către AIE.
Audiovizualul public
Comportamentul Companiei „Teleradio-Moldova” în timpul
celor două campanii electorale şi al evenimentelor din aprilie
2009 a constituit obiectul unei analize amănunţite din partea
tuturor monitorilor naţionali şi internaţionali. Deşi unele

Consiliul de Observatori (CO) al Companiei, abilitat în virtutea Codului audiovizualului să evalueze performanţa activităţii
Companiei şi să se autosesizeze atunci când sunt încălcate prevederile legale, a eşuat să-şi exercite autoritatea în conformitate
cu legea. În raportul privind evaluarea activităţii CO în campania pentru alegerile parlamentare anticipate, APEL a constatat
caracterul sporadic, superficial şi fără impact al acestui organ
de supraveghere, care şi-a neglijat rolul de reprezentant al interesului public, manifestându-se ca avocat al companiei.
Un raport al CJI privind reflectarea evenimentelor din aprilie
de către radiodifuzorii naţionali a relevat că postul public de
televiziune „Moldova 1” nu a servit intereselor publicului şi nu
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 în alte localităţi ale republicii şi, prin manipularea imaginilor şi a textului, a prezentat evenimentele doar din
perspectiva autorităţilor publice. În ceea ce priveşte comportamentul radiodifuzorului public în campania pentru alegerile
parlamentare anticipate, „Broadcasting media monitoring” a
remarcat că „Teleradio-Moldova” nu a oferit tratament egal
tuturor concurenţilor electorali, criticând opoziţia şi elogiind
PCRM.
După alegerile parlamentare anticipate, conducerea Companiei a difuzat o serie de declaraţii în care acuza AIE şi CCA
de exercitarea de presiuni şi imixtiune în politica editorială a
serviciului public de radiodifuziune. Aceste declaraţii au fost o
reacţie la critica şi afirmaţiile insistente ale persoanelor oficiale
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respective privind necesitatea reformării urgente a serviciului
public de radiodifuziune.
La sfârşitul anului trecut, s-au produs mai multe schimbări
semnificative. În urma amendării Codului audiovizual, care
prevede alegerea CO de către Parlament cu o simplă majoritate, şi nu cu două treimi din voturi, a fost aleasă o nouă
componenţă a CO. Transformările au continuat în 2010, când
au fost aleşi prin concurs public preşedintele Companiei şi
directorii tv şi radio. În grila de programe au început să apară
emisiuni de dezbateri, cu participarea puterii şi a opoziţiei, se
discută intens despre posibilitatea oferirii tuturor partidelor
politice, în mod egal, a spaţiului de emisie la Companie etc.
Se poate afirma că radiodifuzorul public naţional a deschis un
nou capitol în istoria sa – cel de transformare într-un serviciu
public, echidistant şi credibil. Mai mulţi experţi sunt de părere
că reformarea radiodifuzorului public este, totuşi, o misiune
greu de realizat. Şi asta din cauza crizelor concurente de ordin
politic, financiar, identitar şi organizaţional, care plasează
mediile publice pe o poziţie dezavantajoasă în competiţia cu
posturile private.
În această ordine de idei, este necesară neadmiterea imixtiunii
statului (reprezentanţilor puterii) în politica editorială a Companiei. De asemenea, este necesară asigurarea independenţei
financiare reale a Companiei, inclusiv prin elaborarea unor
bugete pentru o perioadă mai mare decât cea a guvernării. O
solicitare la fel de importantă este obligarea CO de a prezenta
dări de seamă la fiecare şase luni, şi nu doar în Parlament, ci şi
în cadrul unor evenimente publice speciale.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Până la 29 iulie 2010, CCA a fost vulnerabil la ingerinţele de
ordin politic. Situaţia în domeniul audiovizualului a fost marcată de contradicţii şi tensiuni provocate de restricţii nejustificate. Totodată, CCA a avut un comportament rezervat şi pasiv
în timpul campaniilor electorale. Funcţia sa de reglementare
s-a rezumat la adoptarea concepţiilor de reflectare a alegerilor parlamentare de către mass-media şi verificarea activităţii
radiodifuzorilor, observaţiile fiind expuse în rapoarte sumare
de monitorizare. Mai mult ca atât, CCA nu a reacţionat la
numeroasele rapoarte de monitorizare privind modul de reflectare a campaniei electorale de către mass-media, publicate
de societatea civilă, şi nici la sesizările „Coaliţiei civice pentru
alegeri libere şi corecte - Coaliţia 2009” cu privire la încălcarea
legislaţiei de către unii radiodifuzori.
După alegerile anticipate, CCA şi-a revizuit propriile decizii, şi-a impus autoritatea şi a înfruntat critica şi presiunile
exercitate de administraţia Companiei „Teleradio-Moldova” şi
radiodifuzorii privaţi, care, conform rapoartelor de monitorizare, au practicat o politică editorială în favoarea PCRM. Abia
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la sfârșitul anului trecut, CCA a recâştigat o anumită autonomie şi spaţiu de manevră, traversând segmente de reabilitare.
Ulterior, odată cu trecerea în opoziţie a PCRM şi a presei
afiliate acestuia, CCA a fost supus criticilor vehemente din
partea postului TV „NIT”, portalului informaţional „Omega”,
administraţiei Companiei, precum şi a PCRM.
Pentru ameliorarea situaţiei menţionate se impune asigurarea
transparenţei procesului de desemnare şi reprezentativitatea credibilă a CCA, asigurarea transparenţei procesului de
acordare şi retragere a licenţelor de emisie şi a frecvenţelor
disponibile. Totodată, ar fi indispensabilă accelerarea procesului de trecere la televiziunea digitală în mod transparent
şi fără excluderea unor radiodifuzori de pe piaţa media. De
asemenea, se impune amendarea Codului Audiovizualului prin
introducerea obligativităţii unor audieri parlamentare anuale
pe marginea activităţii CCA, cu rapoarte prezentate de toate
părţile interesate, inclusiv de societatea civilă.
Abuzuri împotriva jurnaliştilor
După evenimentele din aprilie 2009 au fost înregistrate mai
multe cazuri de limitare a accesului la informaţie şi intimidare
a jurnaliştilor. La 26 mai, unei echipe de jurnalişti de la „Jurnal
TV” i s-a interzis accesul la o conferinţă de presă, care a avut
loc în sediul Ministerului de Interne. La 24 iunie 2009, preşedintele Vladimir Voronin, liderul PCRM, a acuzat cotidianul
„Timpul de dimineaţă” că ar fi chemat la vărsare de sânge
după alegerile parlamentare din 5 aprilie, iar Grigore Petrenco,
membru PCRM, a acuzat postul de radio „Vocea Basarabiei”,
publicaţiile „Timpul de dimineaţă” şi „Ziarul de Gardă” că ar
promova idei extremiste şi xenofobe. La 29 iunie, Procuratura
mun. Chişinău a sesizat Întreprinderea de Stat „MoldData”
despre plasarea pe site-ul „Unimedia”, la 6 aprilie 2009, de către
vizitatori a unor comentarii care „defăimează R. Moldova,
cheamă la violenţă şi dezordini în masă”, acestea reprezentând
„chemări publice la răsturnarea şi schimbarea prin violenţă a
orânduirii constituţionale în R. Moldova”.
În campania pentru alegerile parlamentare anticipare din 29
iulie 2009, au avut loc multiple încălcări grave ale drepturilor
jurnaliştilor. S-a adâncit sciziunea dintre instituţiile media care
s-au aflat pe diferite părţi ale baricadei etc. Accesul mass-media la evenimentele electorale organizate de către concurenţii
electorali a fost condiţionat de „culoarea” politicii editoriale
a redacţiilor. Presa a semnalat numeroase cazuri de îngrădire a accesului jurnaliştilor neafiliaţi politic la evenimentele
electorale ale PCRM, de tratament discriminatoriu, precum şi
numeroase cazuri de intimidare a jurnaliştilor.
Ofiţerii din garda de corp a premierului au interzis la 9 iulie
accesul unei echipe de jurnalişti de la postul „TV-Prim” din
oraşul Glodeni la o şedinţă a funcţionarilor din raion, la care
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a participat prim-ministrul Zinaida Greceanîi. La 14 iulie,
doi jurnalişti de la ziarul de opoziţie „Moldavskie vedomosti” au fost scoşi cu forţa de ofiţeri din garda de corp şi poliţia
locală din Palatul Culturii din oraşul Donduşeni, unde avea
loc o întrunire electorală cu participarea premierului Zinaida
Greceanîi. La 17 iulie, garda personală a premierului Zinaida
Greceanîi a interzis accesul a trei jurnalişti din Sângerei la o
şedinţă publică, la care au fost convocaţi primarii şi reprezentanţii agenţilor economici din raion.

de Stat al SUA privind situaţia drepturilor omului în lume,
dat publicităţii la mijlocul lunii martie 2010, la Washington,
se menţionează despre faptul că ziarele foste guvernamentale
„Moldova Suverană” şi „Nezavisimaya Moldova” au continuat
să favorizeze PCRM, fostul partid de guvernământ. Guvernarea AIE a încercat să clarifice felul cum au fost privatizate cele
două publicaţii. Conducerea acestor publicaţii a ieşit cu declaraţii dure, calificând drept o încercare a puterii de a le îngrădi
activitatea şi de a le monopoliza.

La 10 august, responsabili de la MAI au restricţionat accesul
unei echipe a postului „Jurnal TV” la masa rotundă „Conlucrarea poliţiei cu societatea civilă în vederea menţinerii ordinii
publice”, desfăşurată în sediul ministerului. La 18 august, unei
echipe de jurnalişti de la „Jurnal TV” i s-a interzis să participe
la o conferinţă de presă, desfăşurată la MAI.

O altă problemă vizează reorganizarea instituţiilor audiovizuale fondate de autorităţile administraţiei publice locale,
conform Codului audiovizualului, în vigoare din 2006. Acestea
au fost învinuite de nenumărate ori că au făcut jocul guvernării
comuniste. Un caz elocvent este S.A. „Teleradio Bălţi”. Membri
ai Consiliului Municipal Bălţi (CMB), care au fost în opoziţie
faţă de majoritatea comunistă, s-au plâns că autorităţile publice
municipale le îngrădesc accesul la „Teleradio Bălţi”, din această
cauză neavând posibilitatea să transmită cetăţenilor mesajele
lor. La sfârşitul anului trecut, primăria oraşului şi-a asumat
angajamentul să înstrăineze instituţia pană la 1 februarie 2010.
Până la finele lui aprilie 2010, au fost organizate 3 concursuri
pentru privatizarea Companiei, toate, însă, au eşuat. Autorităţile locale sunt decise să anunţe un nou concurs şi să solicite
Parlamentului transformarea acesteia în companie publică, cu
statut de televiziune regională.

La 14 octombrie, a fost suspendată emisiunea „Ghid european”,
realizată la „Radio Moldova” de jurnalistul Eduard Maceac,
căruia i s-a retras acreditarea în Parlament, întrucât nu şi-a
anunţat şefii că protagonistul emisiunii din 12 octombrie va fi
speakerul Mihai Ghimpu.
La 20 octombrie, postul de radio „Antena C” a fost ţinta unei
ameninţări cu bombă, care s-a dovedit a fi falsă. La 23 noiembrie, un hacker a plasat pe site-ul „Ziarului de Gardă” o
imagine neautorizată, însoţită de un mesaj agresiv. Atât arhiva,
cât şi alte pagini nu au putut fi accesate timp de o zi.
La 4 decembrie, o instanţă de judecată din Chişinău a obligat redacţia ziarului „Flux” să achite despăgubiri morale, în
valoare de 100 mii lei, deputatului Ion Pleşca (AMN). La 14
decembrie, reporterii „Ziarului de Gardă”, care au efectuat o
investigaţie despre corupţia de la întreprinderea Calea Ferată
a Moldovei, au fost intimidaţi şi ameninţaţi de persoane necunoscute.
La 7 aprilie 2010, Ernest Vardanian, politolog şi fost corespondent al filialei de la Tiraspol a agenţiei ruse de ştiri Novyi
Reghion, a fost arestat de serviciile secrete transnistrene, fiind
acuzat de spionaj şi înaltă trădare. Judecătoria de la Tiraspol a
prelungit cu două luni mandatul de arest pe numele lui Vardanian, acesta riscând până la 20 de ani de închisoare. Organizaţiile neguvernamentale de media au solicitat atât autorităţilor
Republicii Moldova, cât şi Misiunii OSCE în Republica Moldova, ambasadelor Federaţiei Ruse şi Ucrainei la Chişinău să facă
tot ce le stă în puteri pentru eliberarea lui Vardanian.
Deetatizarea presei
În ultimii ani, inclusiv în perioada la care ne referim, guvernarea a folosit mass-media de stat în calitate de instrument
de propagandă politică. În raportul anual al Departamentului

Societatea civilă şi reprezentanţii mass-media pledează pentru
excluderea şi descurajarea utilizării de către autorităţile publice
a mass-media în calitate de instrument de propagandă politică,
precum şi crearea de condiţii egale de dezvoltare a mass-media
prin desfiinţarea monopolului şi a concentrării proprietăţii
mass-media. În acest sens, se impune adoptarea Proiectului de
lege privind deetatizarea publicaţiilor periodice din
R. Moldova. O altă problemă ce vizează deetatizarea presei
prevede elaborarea şi implementarea unor mecanisme clare şi
transparente de utilizare a banilor publici pe segmentul massmedia. Se impune organizarea de tendere la nivel naţional şi
local privind organizarea campaniilor de presă de interes comunitar, finanţate din bani publici, precum şi plasarea aşa-numitei „publicităţi de stat” – anunţuri oficiale, bugete, convocări,
decizii importante etc.
Piaţa media
Începând cu jumătatea a doua a anului trecut, concomitent cu
schimbările produse în viaţa politică, piaţa media intră într-un
proces de democratizare firesc, instituţiile media se angajează
într-o concurenţă sănătoasă, se atestă un climat favorabil afacerilor de media. Acest suflu nou se datorează dezvoltării surprinzătoare, deşi fireşti, a audiovizualului şi a presei on-line şi
modificărilor de imagine produse în presa scrisă pentru a spori
interesul cititorilor. Schimbarea vectorului politic a favorizat
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spiritul competitiv. Au fost lansate două proiecte importante de
către „Jurnal Trust Media” şi de către Grupul românesc „Realitatea Caţavencu”. Aceste două proiecte au bulversat instituţiile
media, angajându-le într-o concurenţă de piaţă mai strânsă
şi provocând migrarea jurnaliştilor spre oferte de lucru mai
avantajoase. De asemenea, în perioada vizată, au fost create
două instituţii importante de susţinere şi profesionalizare a
presei – Biroul de Audit al Tirajelor şi Internet din Moldova şi
Consiliul de Presă din Moldova.
Unii experţi moldoveni, în baza studiilor efectuate, atenţionează că, prin apariţia unor trusturi de presă, aparent sprijinite de
oligarhi, ţara noastră alunecă spre „un regim berlusconizat de
presă”, în care interesele politice sunt voalate în spatele celor
economice. Astfel, deja există semnale că audiovizualul moldovenesc se poate îndrepta pe această cale.
În scopul îmbunătăţirii condiţiilor existente, se impune elaborarea unei Concepţii menite să stimuleze dezvoltarea mass-media autohtone, inclusiv a presei de importanţă socială. Astfel,
se solicită includerea în Legea Bugetului a unor prevederi, prin
care presa de importanţă socială să beneficieze de subsidii pentru acoperirea cheltuielilor de distribuţie. Un lucru la fel de important ar fi modificarea Codului Fiscal şi stabilirea unui cadru
fiscal preferenţial pentru instituţiile de presă. De asemenea, se
solicită excluderea taxei locale de plasare a publicităţii de până
la 5% din suprafaţa publicitară plasată. De notat că la sfârşitul
lunii aprilie 2010 în Parlament a fost depusă o iniţiativă legislativă din partea deputaţilor AIE privind modificarea Codului
Fiscal, astfel încât instituţiile media să nu fie obligate să achite
taxa respectivă. Proiectul de lege urmează să fie discutat de
către deputaţi la una din şedinţele următoare. Deopotrivă cu
cele menţionate, ar fi binevenită elaborarea şi implementarea
unor mecanisme clare şi transparente de utilizare a banilor publici pe segmentul mass-media. De asemenea, este necesar de
a asigura transparenţa şi accesul liber la informaţia cu privire
la proprietăţile mass-media, inclusiv asupra informaţiei despre
tirajele de presă şi structurile de holding mass-media existente
în Moldova.
Cadrul legislativ
În perioada de referinţă, legislaţia mass-media din Moldova s-a
îmbunătăţit, apropiindu-se, cu sprijinul organismelor internaţionale şi contribuţia societăţii civile, de normele şi standardele
europene. În mai 2009, a intrat în vigoare noul Cod contravenţional, care a menţinut contravenţiile administrative injuria
şi calomnia, însă a modificat pedepsele pentru aceste fapte.
Astfel, pentru injurie legiuitorul a exclus arestul administrativ,
prevăzând o altă pedeapsă – munca neremunerată în folosul
societăţii de pană la 60 de ore, iar în cazul calomniei, arestul
administrativ de până la 30 de zile a fost înlocuit cu arestul
contravenţional de până la 15 zile. Tot atunci, din Codul penal
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a fost exclus articolul 304, care prevedea infracţiunea „Calomnierea judecătorului, organului care efectuează urmărirea
penală sau contribuie la înfăptuirea justiţiei”.
Într-un proiect de lege cu privire la completarea Codului penal
aprobat de Parlament, pe 25 martie 2010, sunt incluse prevederi ce stabilesc amendă în mărime de la 150 la 500 de unităţi
convenţionale şi suspendarea din funcţie pe un termen de
până la două luni pentru împiedicarea intenţionată a activităţii
mass-media sau intimidarea persoanei pentru critică. Proiectul
de lege mai prevede pedepsirea actelor de cenzură în mass-media publică. Astfel, pentru denaturarea nejustificată a materialului jurnalistic sau interdicţia nejustificată de a răspândi
unele informaţii, impusă de conducerea mass-media publice,
se va aplica o amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale cu privare de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un
termen de la doi la cinci ani. Autorii proiectului de lege susţin
că noile prevederi urmează să sancţioneze actele de cenzură în
mass-media publică, dar şi imixtiunile în activitatea editorială
a presei din partea funcţionarilor publici. Proiectul îşi propune excluderea intimidării reprezentanţilor mass-media, pe de
o parte, şi crearea unor condiţii benefice jurnaliştilor pentru
relatarea subiectelor de interes public, pe de altă parte.
În aprilie 2010, Legislativul a adoptat Legea privind libertatea
de exprimare. Proiectul a fost elaborat de un grup de experţi în
cadrul unui program derulat de CJI încă în 2006, dar adoptarea acestuia a fost tergiversată de fosta guvernare. Legea
privind libertatea de exprimare instituie garanţii pentru asigurarea dreptului la libertatea de exprimare şi informare, precum
şi crearea unui echilibru între asigurarea dreptului la libera
exprimare şi informare, şi dreptul la apărarea onoarei, demnităţii, reputaţiei profesionale şi a vieţii private şi de familie. Se
aşteaptă că aplicarea legii va favoriza reducerea numărului de
dosare pierdute la CEDO privind libertatea de exprimare şi va
stimula dezvoltarea jurnalismului de investigaţie.
În atenţia Parlamentului se află un alt proiect de lege care
prevede asigurarea accesului mai larg al partidelor politice la
cele doua instituţii din cadrul Companiei „Teleradio-Moldova”.
Acesta prevede acordarea gratuită pentru fiecare partid a câte
15 minute la „Radio Moldova” şi zece minute la TV „Moldova
1”. Autorii consideră că dacă va fi adoptată, legea va condiţiona apariţia echitabilă a partidelor politice la instituţiile media
din cadrul companiei publice. Pe de altă parte, societatea civilă,
dar şi reprezentanţii IPNA au criticat iniţiativa, considerând
că prin adoptarea acestei legi parlamentul va pune pe umerii
TRM o povară financiară pe care radiodifuzorul nu o va putea
suporta.
Pentru a îmbunătăţi cadrul legislativ se impune abrogarea
Legii presei, modificarea Hotărârilor de Guvern care stabilesc
taxele pentru obţinerea informaţiilor la Camera Înregistrării
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de Stat, ÎS Cadastru etc. De asemenea, este necesară amendarea prevederilor din Legea secretului de stat, Legea cu privire
la contracararea activităţii extremiste, Codul contravenţional,
care limitează nejustificat şi contrar standardelor europene
dreptul la libera exprimare.
Unele solicitări vizează modificarea Codului contravenţional, prin înăsprirea pedepselor pentru îngrădirea accesului la
informaţie şi refuzul de a oferi informaţii de interes public în
termenele stabilite de lege. În aceeaşi ordine de idei, e necesară modificarea Legii Procuraturii, prin care procurorii ar fi
obligaţi să se autosesizeze sau să sesizeze alte organe de drept
în urma materialelor difuzate de presă care conţin informaţii
(fapte, declaraţii, afirmaţii) despre crime şi infracţiuni, inclusiv
corupţie, protecţionism, conflict de interese.
La fel de importante sunt şi măsurile ce trebuie întreprinse
pentru reglementarea ajutoarelor de stat destinate publicaţiilor

periodice. Adoptarea unei legislaţii adecvate, în acest sens, ar
contribui la susţinerea şi promovarea de către stat a dezvoltării
economice a publicaţiilor periodice şi a independenţei editoriale a publicaţiilor periodice, protejarea de către autorităţile şi
instituţiile publice a concurenţei loiale, combaterea activităţii
autorităţilor administraţiei publice de limitare a concurenţei
în domeniul presei scrise. Şi, nu în ultimă instanţă, se cere
adoptarea proiectului de lege privind deetatizarea publicaţiilor
periodice.
Centrul pentru Jurnalism Independent
Asociaţia Presei Independente
Asociaţia Presei Electronice Libere
Centrul Acces Info
Centrul de Investigaţii Jurnalistice
Centrul Tânărului Jurnalist din Moldova
Comitetul pentru Libertatea Presei
Uniunea Jurnaliştilor din Moldova

Se anunţă cea de a doua etapă de admitere la Şcoala de Studii
Avansate în Jurnalism pentru anul de studii 2010-2011
Şcoala de Studii Avansate in Jurnalism (ŞSAJ) anunţă cea de a doua etapă de admitere pentru anul de studii 20102011. ŞSAJ este un proiect al Centrului pentru Jurnalism Independent, iniţiat în cooperare cu Şcoala de Jurnalism din
Missouri (SUA) şi Centrul de Formare Profesională a Jurnaliştilor din Paris (Franţa).
Selectarea candidaţilor se face în baza dosarului care va cuprinde:
- CV
- Formular de participare (descarcă de pe site-ul www.scoaladejurnalism.md)
- Scrisoare de motivare
- Trei materiale jurnalistice (nu este o condiţie obligatorie prezentarea unor articole publicate anterior)
- Două recomandări
- Copia diplomei de studii superioare (absolvenţii promoţiei 2010 vor prezenta un certificat de la facultate
în care se confirmă că sunt în ultimul an de studii)
- Copia buletinului de identitate
Admiterea persoanelor selectate se va face în baza unui test în scris şi a unui interviu.
Data limită de depunere a dosarelor este 16 iulie, 2010, ora 18.00.
Tel.: 92 94 40, 21 36 52, Centrul pentru Jurnalism Independent, str. Şciusev 53, 2012, Chişinău
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Proiect de Lege
privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice
Confirmând adeziunea Republicii Moldova la standardele
internaţionale privind cele mai bune practici în domeniul
libertăţii de exprimare a mass-media, necesitatea protejării
de către autorităţile şi instituţiile publice a concurenţei loiale,
combaterii activităţii autorităţilor administraţiei publice de
limitare a concurenţei în domeniul presei scrise, în temeiul
art.66 lit.d), art.72 alin.(3) lit.f) şi art.126 alin.(2) lit.a)-b) din
Constituţia Republicii Moldova, Parlamentul adoptă prezenta
lege organică.

2) un organ central de specialitate al administraţiei publice sau
o autoritate a administraţiei publice centrale;

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE

5) o instituţie publică, finanţată integral sau parţial de la bugetul de stat;

Articolul 1. Obiectul şi sfera de aplicare a legii
(1) Prezenta lege reglementează raporturile ce ţin de deetatizarea publicaţiilor periodice publice.
(2) Prezenta lege se aplică în raport cu publicaţiile periodice
publice, inclusiv:
a) publicaţia periodică „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”;
b) monitoarele oficiale ale raioanelor, municipiilor şi ale unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special;
c) alte publicaţii periodice, incluse în Lista publicaţiilor periodice publice din Anexa „Lista bunurilor nepasibile de privatizare” la Legea Republicii Moldova nr.121-XVI din 4 mai 2007
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.
Articolul 2. Noţiuni principale
(1) În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
a) publicaţie periodică – ziar, revistă, almanah, buletin sau altă
ediţie, având denumire permanentă şi care apare de 2 sau mai
multe ori pe parcursul unui an;
b) publicaţie periodică publică – publicaţie periodică, înregistrată în conformitate cu Legea presei nr.243-XIII din 26
octombrie 1994, a cărei editare este realizată de o persoană
juridică, fondator sau cofondator al căreia este:
1) Parlamentul Republicii Moldova, Preşedintele Republicii
Moldova sau Guvernul Republicii Moldova;

3) o autoritate a administraţiei publice locale;
4) alt organ (autoritate), creat(ă) de către stat în persoana
autorităţilor publice, care are ca scop exercitarea atribuţiilor
de administrare, social-culturale şi altor atribuţii cu caracter
necomercial;

6) o organizaţie comercială, finanţată integral sau parţial de la
bugetul de stat.
(2) Publicaţia periodică, neînregistrată în conformitate cu
Legea presei, este asimilată publicaţiei periodice publice dacă:
a) este editată de către sau cu participarea unuia din subiecţii
prevăzuţi în alin.(1) lit. b); sau
b) este finanţată integral sau parţial din bugetul de stat.
Articolul 3. Scopurile deetatizării publicaţiilor periodice publice
Deetatizarea publicaţiilor periodice publice se efectuează în
scopul:
a) garantării, în condiţiile pluralismului politic, a libertăţii de
exprimare şi a accesului la informaţie al populaţiei, care ar
contribui la libera formare a opiniei publice;
b) consolidării independenţei editoriale şi de creaţie a publicaţiilor periodice;
c) armonizării proporţiilor proprietăţii publice cu funcţiile
statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale;
d) dezvoltării concurenţei în domeniul publicaţiilor periodice;
e) atragerii de investiţii şi asigurării unui management eficient
în sectorul publicaţiilor periodice.
Articolul 4. Legislaţia cu privire la deetatizarea publicaţiilor
periodice publice
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(1) Legislaţia cu privire la deetatizarea publicaţiilor periodice
publice include Constituţia Republicii Moldova, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, Legea privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, alte legi şi
hotărâri ale Guvernului adoptate în conformitate cu acestea.
(2) În domeniul deetatizării publicaţiilor periodice publice
Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
se aplică în calitate de lege generală, în măsura în care nu contravine prezentei legi speciale.
Articolul 5. Înregistrarea publicaţiilor periodice publice
(1) Monitorul oficial al raionului, municipiului sau al unităţii
teritoriale autonome cu statut juridic special poate fi înregistrat doar de către o organizaţie necomercială, având statut de
instituţie publică.
(2) Publicaţiile periodice publice sunt înregistrate de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova în Registrul publicaţiilor
periodice publice, în termen de o lună de la depunerea documentelor.
(3) Procedura de înregistrare a publicaţiilor periodice publice
se stabileşte prin hotărâre de Guvern.
(4) Vor fi supuse înregistrării şi publicaţiile periodice publice
diseminate în formă electronică.
(5) Este interzisă înregistrarea:
a) publicaţiilor periodice publice, care nu sunt incluse în Lista
publicaţiilor periodice publice din Legea privind administrarea
şi deetatizarea proprietăţii publice;
b) monitoarelor oficiale ale raioanelor, municipiilor şi ale
unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special, dacă
în statutul acestor publicaţii este prevăzută publicarea altor
informaţii decât cele prevăzute în art.7 alin.(3);
c) a două sau mai multe monitoare oficiale ale unui raion, municipiu sau unităţi teritoriale autonome cu statut special.
(6) După expirarea a 24 de luni de la data intrării în vigoare
a prezentei legi este interzisă finanţarea bugetară şi editarea
publicaţiilor periodice publice neînregistrate în Registrul publicaţiilor periodice publice.
Capitolul II. DEETATIZAREA PUBLICAŢIILOR PERIODICE
PUBLICE
Articolul 6. Modalităţi de deetatizare a publicaţiilor periodice
publice. Publicaţia periodică publică poate fi deetatizată prin:

iunie 2010
a) reorganizare în monitor oficial al raionului, municipiului
sau al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special;
b) privatizare;
c) lichidare.
Articolul 7. Reorganizarea publicaţiilor periodice publice în
monitoare oficiale
(1) Publicaţiile periodice publice sunt pasibile de reorganizare
în monitoare oficiale, în conformitate cu art.5 alin.(1)-(5), în
baza deciziei consiliului raional, consiliului municipal sau a
autorităţii administraţiei publice locale de nivelul al doilea din
unitatea teritorială autonomă cu statut special, după caz.
(2) În conformitate cu legislaţia civilă a Republicii Moldova,
reorganizarea publicaţiilor periodice publice are loc prin reorganizarea societăţilor comerciale în instituţii publice.
(3) În monitoarele oficiale ale raioanelor, municipiilor şi ale
unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special se
publică:
a) actele cu caracter normativ şi individual, adoptate de autorităţile administraţiei publice locale;
b) informaţiile, a căror publicare este prevăzută prin lege.
Articolul 8. Modalitatea de privatizare a publicaţiei periodice
publice
(1) Privatizarea publicaţiilor periodice publice se efectuează
prin concurs investiţional în bază de proiecte individuale (în
continuare – Concurs).
(2) Prevederile actelor normative în vigoare privind organizarea şi desfăşurarea concursului investiţional în bază de proiecte
individuale se vor aplica în măsura în care nu contravin prezentei legi speciale.
Articolul 9. Publicaţiile periodice publice pasibile de privatizare
(1) Publicaţiile periodice publice, cu excepţia celor prevăzute
în art.1 alin.(2) lit. a) - c), sunt incluse în lista bunurilor supuse
privatizării, în conformitate cu Legea privind administrarea
şi deetatizarea proprietăţii publice, pe parcursul unui an din
momentul intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Publicaţiile periodice publice vor fi incluse în lista bunurilor supuse privatizării în calitate de întreprinderi de stat/municipale sau societăţi comerciale cu capital public sau publicprivat.
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Articolul 10. Cerinţe faţă de participanţii la privatizarea publicaţiei periodice publice

a) care au prezentat toate documentele prevăzute în Comunicat;

(1) În conformitate cu prevederile art.3, vânzătorul va stabili
faţă de participanţii la Concurs următoarele cerinţe minime
obligatorii:

b) care au oferit pentru bunul expus la privatizare un preţ mai
mare de 15% din preţul iniţial de vânzare, indicat în Comunicat;

a) editarea publicaţiei periodice pe parcursul a cel puţin 5 ani
din momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare;

c) a căror ofertă corespunde cerinţelor minime obligatorii faţă
de participanţii la Concurs, prevăzute în art.10 alin.(1).

b) păstrarea, pe parcursul următoarelor 12 luni, a numărului
locurilor de muncă existent la momentul includerii publicaţiei
periodice publice în lista bunurilor supuse privatizării;

(3) În cazul în care la Concurs participă doi sau mai mulţi
ofertanţi, cel mai mare preţ indicat în cererile participanţilor,
a căror ofertă corespunde cerinţelor minime obligatorii faţă de
participanţii la Concurs, este declarat drept preţ iniţial.

c) volumul minim, structura şi termenele de realizare a angajamentelor investiţionale preponderent capitale.
(2) Vânzătorul este în drept să stabilească faţă de participanţii
la Concurs şi cerinţe suplimentare, care nu contravin prezentei
legi.
(3) Cerinţele din alin.(1) şi (2) se indică în Comunicatul
informativ privind organizarea şi desfăşurarea Concursului (în
continuare – Comunicat).

(4) La desfăşurarea Concursului, Comisia este în drept să
adopte decizia privind finalizarea acestuia, fără a determina
câştigătorul, doar în cazurile expres prevăzute prin lege.
(5) În cadrul Concursului, criteriile de bază la determinarea
câştigătorului sunt:
a) preţul propus;

Articolul 11. Elaborarea şi aprobarea proiectului individual

b) obligaţia creării de noi locuri de muncă în cadrul publicaţiei
periodice;

(1) În procesul de privatizare prin Concurs, în cazul publicaţiilor periodice publice ce constituie bunuri ale domeniului:

c) obligaţia păstrării profilului activităţii publicaţiei periodice
pe o perioadă mai mare de 5 ani;

a) privat al statului, proiectul individual de privatizare se elaborează de autorităţile administraţiei publice centrale şi se aprobă
de Guvernul Republicii Moldova;

d) obligaţiile privind dezvoltarea publicaţiei periodice;
e) obligaţiile privind dezvoltarea activităţii societăţii comerciale în domeniul mass-media;

b) privat al unităţilor administrativ-teritoriale, proiectul individual de privatizare se elaborează şi se aprobă de autorităţile
administraţiei publice locale.

f) volumul, structura şi termenele de realizare a angajamentelor investiţionale preponderent capitale.

(2) În procesul de privatizare de către autorităţile administraţiei publice locale a publicaţiei periodice publice prin Concurs,
suportul consultantului financiar independent nu este obligatoriu.

(6) În procesul de privatizare prin Concurs a publicaţiei periodice publice, bunul privatizat poate fi achitat în rate, prima
tranşă fiind de cel puţin 25% din preţul de vânzare. Decizia
privind volumul primei tranşe este adoptată de vânzător.

Articolul 12. Cerinţe speciale faţă de organizarea şi desfăşurarea Concursului pentru privatizarea publicaţiei periodice
publice

(7) Comisia desemnează drept câştigător al Concursului
participantul care a propus cel mai mare preţ şi şi-a asumat
cele mai avantajoase obligaţii în sensul satisfacerii condiţiilor
Concursului.

(1) Garanţia de participare la Concurs nu poate fi mai mare de
15% din preţul iniţial de vânzare al bunului supus privatizării.
(2) În procesul de evaluare a ofertelor, sunt admişi la Concurs
participanţii:

Articolul 13. Aprobarea contractului de vânzare-cumpărare în
cadrul Concursului pentru privatizarea publicaţiei periodice
publice
(1) În cazul în care câştigătorul Concursului a oferit un preţ
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mai mic de 50% din preţul iniţial de vânzare indicat în Comunicat, contractul de vânzare-cumpărare poate fi încheiat doar
după aprobarea de către vânzător.
(2) În cazul în care câştigătorul concursului a oferit un preţ
mai mare de 50% din preţul iniţial de vânzare indicat în
Comunicat şi a acceptat cerinţele suplimentare prevăzute în
Comunicat, contractul de vânzare cumpărare este încheiat fără
aprobarea vânzătorului.
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(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
(2) În situaţiile juridice de privatizare în curs de realizare la
data intrării în vigoare a prezentei legi, în a căror privinţă au
fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare, se vor aplica
prevederile actelor legislative în vigoare până la data intrării în
vigoare a prezentei legi.
Articolul 17. Concordarea legislaţiei în vigoare cu prezenta lege

Articolul 14. Concursul repetat pentru privatizarea publicaţiei
periodice publice

(1) Guvernul, în termen de 6 luni:
a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta
lege;

(1) În cazul neaprobării contractului de vânzare-cumpărare pe
parcursul a 3 luni din ziua desemnării câştigătorului Concursului, în conformitate cu art.13 alin.(1), poate fi adoptată una
din următoarele decizii:

b) va asigura reexaminarea şi anularea de către autorităţile
administraţiei publice centrale a actelor lor normative care
contravin prezentei legi;

a) organizarea unui Concurs repetat, care poate fi desfăşurat
după 4 luni din ziua desemnării câştigătorului Concursului;
b) reorganizarea publicaţiei periodice publice în monitor oficial, potrivit art.7 alin.(1)-(2).
(2) Concursul repetat se organizează şi se desfăşoară în condiţii similare primului Concus.
(3) La Concursul repetat este în drept să participe şi câştigătorul primului Concurs.

c) va elabora şi prezenta Parlamentului Lista publicaţiilor periodice publice, prevăzută în art.1 alin.(2) lit. c);
d) va elabora şi prezenta Parlamentului proiectul legii cu
privire la publicarea şi intrarea în vigoare a actelor oficiale ale
autorităţilor administraţiei publice ale raioanelor, municipiilor
şi unităţilor teritoriale autonome cu statut special;
e) va prezenta Parlamentului propuneri privind instituirea
sancţiunilor, pentru persoanele cu funcţii de răspundere,
pentru editarea publicaţiilor periodice publice neînregistrate,
în conformitate cu legislaţia în vigoare;

Articolul 15. Lichidarea publicaţiilor periodice publice
Publicaţiile periodice publice, care nu au fost incluse în Lista
publicaţiilor periodice publice în decurs de 24 de luni de la
data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi încetează activitatea.
Capitolul III. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

f) va prezenta Parlamentului propuneri de aducere a legislaţiei
în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;

Articolul 16. Intrarea în vigoare

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

(2) Până la conformarea cu prezenta lege, legile şi alte acte normative vor acţiona în partea în care nu contravin prezentei legi.

Proiectul a fost elaborat de Eugen RÎBCA
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