Neprofesionalismul si indiferenta - impedimente serioase in dezvoltarea mass-media
din Moldova

Neprofesionalismul jurnalitilor i indiferena unor manageri i/sau editori fa de recomandrile experilor în materie de etic i
deontologie constituie impedimente serioase în dezvoltarea mass-media din Moldova, inclusiv din regiunile transnistrean
_i gguz, relev cel de-al 6-lea raport de monitorizare elaborat de Centrul pentru Jurnalism Independent în cadrul proiectului
&ldquo;Fortificarea capacitcii mass-media de a reflecta subiectele de interes public&rdquo;.

Raportul, care evalueaz calitatea reflectrii de ctre 15 institucii mass-media a subiectelor de interes public recomand
managerilor/editorilor i jurnalitilor s:
renune la propriile standarde i percepii ce s refer la jurnalismul de calitate i s accepte principiile universal valabile ale
eticii i deontologiei profesionale;
menin instruirea jurnalitilor pe agenda organizaiei, deoarece se atest o fluctuaie de jurnaliti i un aflux continuu de cadre
tinere la mass - media monitorizat. Procesul de instruire trebuie s fie axat atât pe aspectul de produccie, cât _i pe cel de
management _i promovare, elemente vulnerabile în activitatea instituciilor media. De asemenea, este esencial _i o
monitorizare periodic, pentru a identifica problemele jurnali_tilor _i a le aborda în mod corespunztor;
îmbuntcirea planificrii tematice _i reevaluarea politicilor editoriale ale ziarelor monitorizate, orientându-le spre acoperirea
subiectelor de interes public major care îi vizeaz direct pe cetcenii simpli _i familiile lor;
elaborarea de ctre redaccii a unor ghiduri interne cu condicii obligatorii privind numrul minim de surse, echilibrul _i
obiectivitatea materialelor, asigurarea echilibrului opiniilor/poziciilor prezentate, documentarea suplimentar a informaciilor
oficiale;
completarea fi_elor de post ale reporterilor cu obligacia de documentare suplimentar a informaciilor obcinute pe cale
oficial;
crearea unor instituii de profil în regiunea transnistrean i gguz care ar studia profesionist i responsabil problemele massmedia, ar apra drepturile jurnalitilor i ar promova proiecte relevante referitor la jurnalismul de calitate.
Versiunea electronic a studiului poate fi gsit la adresa:
român - http://www.ijc.md/index.php?option=com_content&task=view&id=566&Itemid=127
englez - http://www.ijc.md/Publicatii/monitorizare/Report%20nr6%20ENG.pdf
rus - http://www.ijc.md/index.php?option=com_content&task=view&id=566&Itemid=127 Proiectul &ldquo;Fortificarea
capacitcii mass-media de a reflecta subiectele de interes public&rdquo;, este suscinut financiar de ctre Delegacia Uniunii
Europene în Moldova, prin intermediul Instrumentului European pentru Democracie _i Drepturile Omului.
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