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INFORMAȚII GENERALE 

În perioada 1 iulie - 29 septembrie 2019, Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a monitorizat 

12 instituții media - portaluri de știri și posturi TV - pentru a identifica dacă în materialele 

jurnalistice difuzate se conțin încălcări ale normelor deontologice și elemente de manipulare 

informațională. A fost analizat modul în care aceste media reflectă evenimentele de interes public 

din domeniul politicii, economiei, politicii externe și altele, și dacă respectă normele profesionale și 

etice, precum verificarea informațiilor din câteva surse, pluralismul de opinii, asigurarea echilibrului 

în cazul știrilor conflictuale etc. Astfel, raportarea la Codul Deontologic și la lucrările științifice de 

referință a permis identificarea unor procedee și tehnici de dezinformare.  

La baza analizei a fost pusă premisa că știrile sunt principalul produs mediatic din care oamenii se 

informează asupra actualităților în viața lor de zi cu zi. De aceea, indiferent de opiniile proprietarilor 

redacțiilor în chestiuni politice sau economice, știrile trebuie să conțină în exclusivitate fapte și nu 

opinii ale jurnaliștilor, trebuie să fie scrise într-un limbaj neutru și accesibil, și să reflecte cât mai 

corect realitatea, cu respectarea echilibrului surselor. 

Scopul monitorizării: 

Monitorizarea s-a făcut cu scopul de a stabili dacă mass-media, în abordarea subiectelor de interes 

public, respectă deontologia profesională sau dacă, dimpotrivă, folosește tehnici de manipulare. Mai 

cu seamă, am urmărit să identificăm neregulile admise de jurnaliști (cu intenție sau fără) la relatarea 

faptelor, astfel încât studiile de caz și rapoartele de monitorizare să aibă un rol instructiv. Un alt scop 

este să contribuim la sporirea vigilenței consumatorilor de presă față de riscurile informării din surse 

nesigure, să-i ajutăm să înțeleagă în ce mod presa îi poate manipula/dezinforma, iar astfel ei să poată 

distinge între un produs jurnalistic manipulator și unul ce reflectă echidistant realitatea. 

Criteriile de selectare a instituțiilor de presă monitorizate: 

• Aria de acoperire - națională; 

• Limba - română și rusă; 

• Impactul - tirajul și audiența. 

 

Audiovizual: TV Moldova 1, Prime TV, Canal 3, Accent TV, NTV Moldova, Televiziunea Centrală 

(Orhei), Jurnal TV, TV8, PRO TV Chișinău.  

Presa online: Sputnik.md, Kp.md, Unimedia.info.  

Metodologie: Au fost selectate evenimentele din domeniile politic, economic și social de interes 

public major, care au avut loc în perioada monitorizării și a fost analizată modalitatea în care aceste 

evenimente au fost reflectate în media. Au fost analizate limbajul și imaginile folosite de jurnaliști, 

modul de selectare a evenimentelor, corectitudinea citării surselor și tonalitatea expunerii prin 

prisma Codului deontologic al jurnalistului1, a ghidurilor și recomandărilor în domeniul presei 

responsabile și de calitate2, dar și a noțiunilor de manipulare și propagandă, așa cum sunt definite 

acestea în Dicționarul de Sociologie3. 

Manipularea este definită ca: „Acțiunea de a determina un actor social (persoană, grup, 

colectivitate) să gândească și să acționeze într-un mod compatibil cu interesele inițiatorului, iar nu 

cu interesele sale, prin utilizarea unor tehnici de persuasiune, care distorsionează intenționat 

adevărul, lăsând impresia libertății de gândire și de decizie. Spre deosebire de influența de tipul 

convingerii raționale, prin manipulare nu se urmărește înțelegerea mai corectă și mai profundă a 

 
1 Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, https://www.consiliuldepresa.md/ro/page/codul-deontologic-al-

jurnalistului-din-r-moldova  
2 Ghid de stil cu norme etice pentru jurnaliști, API, http://www.unicef.org/moldova/Ghid_Etica_Jurnalist_RO.pdf 
3 Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu, Dicționar de Sociologie, București, 1998, p. 332, p. 457. 

http://vignette4.wikia.nocookie.net/nccmn/images/1/1c/Dictionar-de-Sociologie-Catalin-Zamfir-Lazar-

Vlasceanu.pdf/revision/latest?cb=20150813042511&path-prefix=ro 

https://www.consiliuldepresa.md/ro/page/codul-deontologic-al-jurnalistului-din-r-moldova
https://www.consiliuldepresa.md/ro/page/codul-deontologic-al-jurnalistului-din-r-moldova
http://www.unicef.org/moldova/Ghid_Etica_Jurnalist_RO.pdf
http://vignette4.wikia.nocookie.net/nccmn/images/1/1c/Dictionar-de-Sociologie-Catalin-Zamfir-Lazar-Vlasceanu.pdf/revision/latest?cb=20150813042511&path-prefix=ro
http://vignette4.wikia.nocookie.net/nccmn/images/1/1c/Dictionar-de-Sociologie-Catalin-Zamfir-Lazar-Vlasceanu.pdf/revision/latest?cb=20150813042511&path-prefix=ro
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situației, ci inculcarea unei înțelegeri convenabile, recurbându-se la inducerea în eroare cu 

argumente falsificate, cât și la apelul la palierele emoționale non-raționale”. 

Propaganda: „Activitatea sistematică de transmitere, promovare sau răspândire a unor doctrine, 

teze sau idei de pe pozițiile unei anumite grupări sociale și ideologii, în scopul influențării, 

schimbării, formării unor concepții, atitudini, opinii, convingeri sau comportamente. Propaganda se 

realizează astfel încât să conducă la realizarea scopurilor și intereselor grupului pe care îl servește, 

neexistând o propagandă neutrală valoric sau obiectivă”.  

Principalele subiecte monitorizate în perioada 1 iulie - 29 septembrie 2019 au fost: 

• Majorarea taxelor pentru sectorul HoReCa (12 august 2019); 

• Reforma justiției (28 august 2019); 

• Vizitele președintelui Igor Dodon la Moscova și Bruxelles (2-5 septembrie 2019); 

• Ridicarea imunității parlamentare și reținerea deputatelor Tauber și Apostolova (16 septembrie 

2019); 

• 100 de zile de activitate ale Guvernului Sandu (23-24 septembrie 2019). 

 

I. TENDINȚE GENERALE 

Datele monitorizării relevă faptul că, în știrile pe care le produc, jurnaliștii de la unele instituții 

media continuă să comită abateri de la normele deontologice. Au fost identificate atât elemente 

caracteristice practicilor de propagandă și manipulare informațională, cât și încălcări ale Codului 

deontologic al jurnalistului, printre acestea:  

Prezentarea selectivă a faptelor, opiniilor și declarațiilor - Prime TV (Reforma justiției); 

Lipsa dreptului la replică - NTV Moldova (Vizitele președintelui Igor Dodon la Moscova și 

Bruxelles); Prime TV, NTV Moldova, Televiziunea Centrală, Unimedia.info, Kp.md (Ridicarea 

imunității parlamentare și reținerea deputatelor Tauber și Apostolova); Prime TV, Sputnik.md, 

Unimedia.info (100 de zile de activitate a Guvernului Sandu); 

Amestecul dintre fapte și opinii - Prime TV, Televiziunea Centrală (Majorarea taxelor pentru 

sectorul HoReCa); Prime TV, TV8, Televiziunea Centrală (Reforma justiției); Prime TV, Canal 3, 

Televiziunea Centrală, NTV Moldova, Accent TV (Vizitele președintelui Igor Dodon la Moscova și 

Bruxelles); Canal 3, Kp.md (Ridicarea imunității parlamentare și reținerea deputatelor Tauber și 

Apostolova); Prime TV, Canal 3, PRO TV Chișinău, Televiziunea Centrală, Accent TV (100 de zile 

de activitate a Guvernului Sandu); 

Trimiterea la surse imposibil de verificat - Canal 3, Televiziunea Centrală (Vizitele președintelui 

Igor Dodon la Moscova și Bruxelles); Kp.md (Ridicarea imunității parlamentare și reținerea 

deputatelor Tauber și Apostolova); Accent TV (100 de zile de activitate a Guvernului Sandu); 

Răspândirea unei informații sau declarații false - Prime TV, Canal 3 (Majorarea taxelor pentru 

sectorul HoReCa); Televiziunea Centrală (Ridicarea imunității parlamentare și reținerea deputatelor 

Tauber și Apostolova); 

Generalizarea - Prime TV (Majorarea taxelor pentru sectorul HoReCa); NTV Moldova (Vizitele 

președintelui Igor Dodon la Moscova și Bruxelles); Televiziunea Centrală, Kp.md (Ridicarea 

imunității parlamentare și reținerea deputatelor Tauber și Apostolova); Canal 3, Televiziunea 

Centrală, Accent TV (100 de zile de activitate a Guvernului Sandu); 

Ironia - TV8, Unimedia.info (Reforma justiției); TV8, Televiziunea Centrală, Accent TV (Vizitele 

președintelui Igor Dodon la Moscova și Bruxelles); TV8 (100 de zile de activitate a Guvernului 

Sandu); 
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Sugestia - Moldova 1 (Majorarea taxelor pentru sectorul HoReCa); Prime TV (Reforma justiției, 

100 de zile de activitate a Guvernului Sandu); Televiziunea Centrală (Ridicarea imunității 

parlamentare și reținerea deputatelor Tauber și Apostolova); 

Omisiunea - Kp.md (Reforma justiției, 100 de zile de activitate a Guvernului Sandu); Jurnal TV 

(Majorarea taxelor pentru sectorul HoReCa); 

Estomparea - Prime TV, Accent TV (100 de zile de activitate a Guvernului Sandu);  

Tehnica dușmanului (intern și/sau extern) / Tehnica „Salvatorului național” (Mesia) - Prime 

TV, Moldova 1, Sputnik.md (Majorarea taxelor pentru sectorul HoReCa); NTV Moldova (Reforma 

justiției); Prime TV, Canal 3, NTV Moldova, Accent TV, Kp.md, Sputnik.md (Vizitele președintelui 

Igor Dodon la Moscova și Bruxelles); Prime TV (100 de zile de activitate a Guvernului Sandu); 

Tehnica informației prioritare - Televiziunea Centrală (Ridicarea imunității parlamentare și 

reținerea deputatelor Tauber și Apostolova); Prime TV, Canal 3 (100 de zile de activitate a 

Guvernului Sandu); 

Manipularea prin intermediul imaginilor video și/sau al coloanei audio - Prime TV (Reforma 

justiției); 

Titlurile tendențioase - Prime TV, Televiziunea Centrală (Majorarea taxelor pentru sectorul 

HoReCa); Televiziunea Centrală (Reforma justiției, 100 de zile de activitate a Guvernului Sandu); 

Prime TV, Canal 3, NTV Moldova, Accent TV (Vizitele președintelui Igor Dodon la Moscova și 

Bruxelles); Televiziunea Centrală, Kp.md (Ridicarea imunității parlamentare și reținerea deputatelor 

Tauber și Apostolova); 

Schimbarea de accente - Canal 3, Televiziunea Centrală (Majorarea taxelor pentru sectorul 

HoReCa); Prime TV (100 de zile de activitate a Guvernului Sandu). 

 

 

II. ANALIZA DATELOR. 

Subiectul 1. Majorarea taxelor pentru sectorul HoReCa 

 

Context: La sfârșitul lunii iulie 2019, Guvernul Republicii Moldova a anunțat majorarea cotei 

TVA pentru sectorul HoReCa de la 10% la 20%. Potrivit Ministerului Finanțatelor, micșorarea 

acesteia în octombrie 2018, de către fostul Executiv, a creat distorsiuni și nu a schimbat prea 

mult situația din sector. Asociația restaurantelor și a localurilor de agrement din Moldova 

(MĂR) a menționat că decizia Guvernului va afecta grav proprietarii de localuri HoReCa și a 

anunțat pentru ziua de 12 august un protest de 30 de minute. 

 

Concluzie generală. Printre cele mai grave abateri deontologice admise au fost: amestecul faptelor 

cu opiniile; informația și cifrele neverificate, care pot fi calificate drept falsuri; generalizările și 

neasigurarea dreptului la replică. Printre tehnicile de manipulare predominante au fost: sugestia, 

tehnica salvatorului național și prezentarea unor opinii drept adevăruri în ultima instanță. „Lideri” 

la capitolul abateri deontologice au fost Prime TV, Canal 3, Televiziunea Centrală și Sputnik.md. 

Prime TV a reflectat subiectul într-un mod tendențios și lipsit de echilibru. De facto, acest post de 

televiziune a politizat subiectul, folosindu-se de el pentru a acuza sau a discredita anumiți politicieni 

(deputatul Dumitru Alaiba) și/sau partide politice (Blocul ACUM). Totodată, Prime TV a admis: 

• Tehnica de manipulare a dușmanului intern/Tehnica salvatorului național. Blocul 

ACUM și Guvernul condus de Maia Sandu au fost prezentați într-un context exclusiv 

negativ. De o manieră contrastantă, PDM și fostul Executiv, condus de Pavel Filip, au apărut 

într-un context exclusiv pozitiv. Astfel, dacă actualul Cabinet de miniștri majorează cota de 

https://www.prime.md/ro/emisiune/primele-stiri_2514_video_95837.html
https://www.prime.md/ro/emisiune/primele-stiri_2514.html
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impozitare pentru HoReCa, lovind în acest sector, atunci „în octombrie 2018, fosta 

guvernare a micșorat această cota până la 10%”; 

• Generalizări: „Locuitorii capitalei au găsit cu greu un local în care să poată lua micul 

dejun în această dimineață”; 

• Titluri tendențioase: „Nemulțumiți de guvernare”; 

• Informație/date neverificate/Fals: „…aproape 100 de localuri și-au sistat activitatea 

pentru o jumătate de oră sau chiar pentru întreaga zi”; 

• Amestec al faptelor cu opiniile: „Una spune, alta face. Deputatul PAS, Dumitru Alaiba, 

împreună cu soția lui, deține o cotă parte dintr-un local din centrul capitalei, care 

protestează împotriva deciziei de a dubla cota TVA pentru HoReCa. Asta chiar dacă, oficial, 

alesul poporului promovează intens majorarea acestei taxe”. 

Canal 3 a urmat, în mare parte, același scenariu, intervievând aceiași oameni și difuzând aceleași 

imagini și text ca și Prime TV. Astfel, Canal 3 a admis: 

• Informație neverificată/Fals: „Aproape o sută de restaurante din întreaga țară și-au sistat 

activitatea pentru jumătate de oră. Localurile, majoritatea din capitală, nu au deservit niciun 

client de la ora 10.00 până la 10.30…”; 

• Lipsa mențiunii sursei imaginilor. Canal 3 a folosit imagini video preluate de la Publika 

TV, fără a menționa sursa primară; 

• Schimbarea de accente și distorsionarea declarațiilor/informației: „Premierul Maia 

Sandu nu a dorit să comenteze decizia…”. De fapt, Maia Sandu a spus că va face declarații la 

acest subiect miercuri, după ședința Guvernului, nicidecum că „…nu dorește să comenteze 

decizia”. 

PRO TV Chișinău și TV8 au reflectat subiectul în mod neutru și echidistant, fără ca să admită 

tehnici de manipulare și/sau greșeli deontologice. Moldova 1 a difuzat două știri la subiect, în 

buletinul principal al zilei - „Mesager” din 12 august. Prima știre s-a referit la tematica HoReCa și la 

protestul unor localuri din capitală; a doua a fost despre anunțul Președintelui Igor Dodon că „noile 

modificări fiscale, aprobate de Executiv, vor fi discutate în ședințe extinse”. Dacă, în cazul primei 

știri, postul public a reflectat subiectul într-un mod neutru, echidistant, incluzând opiniile actorilor 

implicați, în cea de-a două putea fi sesizată favorizarea și prezentarea în context elogios a PSRM și a 

Președintelui Dodon, sugerându-se (tehnica sugestiei) că aceștia vor monitoriza și vor încerca să 

rezolve situația creată (tehnica salvatorului național/Mesia): „…Președintele Dodon a avut astăzi 

o întrunire cu spicherul Zinaida Greceanîi și cu conducerea fracțiunii parlamentare a PSRM…”. 

Televiziunea Centrală a reflectat subiectul în mod tendențios, lipsit de echidistanță, a admis abateri 

deontologice și a făcut uz de mai multe tehnici de manipulare. În una din știri, postul a schimbat 

accentele, insistând pe un presupus „conflict” dintre ACUM și PSRM. Televiziunea Centrală a 

utilizat acest subiect pentru a prezenta în context negativ Guvernul Sandu și implicit Blocul ACUM. 

• Amestec al faptelor cu opiniile: „Dragoste cu năbădăi dintre ACUM și PSRM. Igor Dodon 

se arată nemulțumit de activitatea Guvernului Sandu care a majorat taxele și impozitele. La 

o întâlnire cu socialiștii, șeful statului a declarat că va interveni să discute subiectul atât cu 

membrii cabinetului de miniștri, cât și cu reprezentanții FMI”; 

• Titluri tendențioase și manipulatorii: „Igor Dodon, nemulțumit de activitatea Guvernului 

Sandu”. 

În știrile publicate, Sputnik.md a admis: 

• Prezentarea unor opinii drept fapte/adevăruri în ultimă instanță. Titlul uneia dintre știri 

enunța un fapt aparent consumat/împlinit - „mai multe localuri din capitală își vor sista 

activitatea” -, sugerându-se că acestea se vor închide pentru totdeauna (tehnica sugestiei). 

https://www.canal3.md/ro/protest-horeca-aproape-o-suta-de-restaurante-din-intreaga-tara-si-au-sistat-activitatea-pentru-jumat_95477.html
http://protv.md/jurnale-de-%C8%99tiri/stirile-pro-tv-de-la-ora-20-00-cu-sorina-obreja-12-08-2019---2501712.html
http://tv8.md/tv8-show/stiri-cu-angela-gonta-12-08-19/
https://tvc.md/igor-dodon-nemultumit-de-activitatea-guvernului-sandu-video
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Ulterior, în cadrul știrii propriu-zise, s-a menționat că acestea „și-au sistat astăzi activitatea 

pentru 30 de minute, în semn de protest” sau „s-ar putea închide pentru toată ziua”; 

• Tehnica salvatorului național (Mesia). Prin știrea despre ședința organizată de șeful 

statului cu reprezentanții PSRM, Sputnik.md i-a prezentat pe aceștia drept entități care 

doresc soluționarea unor probleme create de alte entități (Guvernul, Blocul electoral ACUM); 

• Neasigurarea dreptului la replică. Urmare a acuzațiilor aduse de unele surse citate 

(Asociația Restaurantelor și Localurilor de Agrement), Sputnik.md avea misiunea de a 

solicita expres opinia Ministerului Finanțelor. Citarea unor alte surse (deputatul PAS, 

Dumitru Alaiba) în detrimentul sursei primare vizate (Ministerul Finanțatelor) nu poate fi 

calificată drept asigurarea dreptului la replică. 

Jurnal TV nu a reflectat subiectul în buletinul de știri din 12 și/sau 13 august 2019, ceea ce poate fi 

calificat drept omisiune. 

Subiectul 2. Reforma justiției 

 

Context: La 28 august 2019, Ministerul Justiției anunța organizarea unei conferințe de presă, la 

care a fost prezentat noul concept de reformă a justiției. La eveniment au mai participat 

Președintele Igor Dodon, Prim-ministra Maia Sandu, Președinta Parlamentului, Zinaida 

Greceanîi și ministrul de Interne, Andrei Năstase, care și-au prezentat propria viziune și 

propuneri de modificare și de reformare a sistemului justiției. 

 

Concluzie generală. Evenimentul a fost reflectat de majoritatea instituțiilor media monitorizate 

(excepție au făcut Kp.md sau Canal 3). Unele media au fost interesate preponderent de „desenul lui 

Igor Dodon pe o foaie A4” (Unimedia.info, TV8), altele au insistat pe „disensiunile din interiorul” 

coaliției de guvernare (Televiziunea Centrală, Prime TV). Principalele abateri deontologice admise 

de redacții au fost: amestecul faptelor cu opiniile (Prime TV, Televiziunea Centrală), ironia (TV8, 

Unimedia.info) și manipularea prin folosirea sunetului audio și a montajului imaginilor (Prime TV). 

Prime TV a reflectat într-un mod tendențios și lipsit de echidistanță conferința de presă în cadrul 

căreia a fost prezentat noul concept de reformare a justiției. Prime TV s-a folosit de acest eveniment 

pentru a accentua „disensiunile” dintre PSRM și Blocul ACUM. De facto, acest post TV a admis: 

• Amestecul faptelor cu opiniile: „Primele persoane în stat au organizat astăzi o conferință 

de presă comună în care au anunțat cu mare fast un nou concept de reformare a justiției”; 

• Sugestia: „Andrei Năstase a fost invitat să ia loc la un colț de masă, iar din imagini se vede 

că ideea nu i-a fost pe plac… Nu este pentru prima dată când Andrei Năstase dă buzna la 

evenimentele cu participarea Maiei Sandu la care nu este invitat”. Astfel, s-a sugerat că 

Maia Sandu și Andrei Năstase nu se înțeleg, iar situația din Blocul ACUM este tensionată; 

• Declarații selective și irelevante. În cazul lui Andrei Năstase, jurnaliștii de la Prime TV au 

înserat o secvență irelevantă din declarațiile lui, în care acesta a felicitat cetățenii cu 

„sărbătoarea religioasă de astăzi…”. Aceasta chiar dacă Năstase, în intervenția sa, s-a bazat 

pe opinii și pe declarații despre procesul justiției și reformarea necesară în sector. 

• Manipulare prin intermediul imaginilor video și al sunetului audio. Pentru a-l pune pe 

Andrei Năstase într-o lumină negativă, Prime TV a inclus în cadrul știrii - pe fundalul 

imaginilor cu ministrul de Interne care intră în sala de conferință, apoi își căuta un loc în 

prezidiu - sunete audio sugestive. Iar imaginile video au fost montate într-un regim mai rapid. 

TV8 a reflectat subiectul în buletinul de știri principal din 28 august 2019, făcând uz de: 

• Ironie: „Dodon nu este de acord cu toate prevederile ce se conțin în reforma propusă de 

Guvern. Așa că și-a desenat cu pixul propriile viziuni. Au încăput pe o foaie A4”; 

http://www.jurnaltv.md/news/6f92e6c1d52f4b60/jurnalul-orei-19-12-august.html
http://www.jurnaltv.md/news/b84cb451b91aa858/jurnalul-orei-19-13-august.html
https://www.prime.md/ro/emisiune/primele-stiri_2514_video_96217_pagev_2.html
http://tv8.md/tv8-show/stiri-cu-angela-gonta-28-08-19/
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• Amestec al faptelor cu opiniile: „Cele două propuneri nu prea au fost pe placul 

Președintelui”. 

Moldova 1 a reflectat subiectul în mod neutru și echidistant, incluzând opiniile tuturor surselor. 

Postul public nu a admis încălcări deontologice și nu a folosit tehnici de manipulare în prezentarea 

informației la subiectul monitorizat. De aceeași manieră, fără a admite încălcări deontologice/tehnici 

de manipulare, au fost realizate știrile la Jurnal TV, PRO TV Chișinău și Accent TV. 

Unimedia.info a publicat două știri la subiect. În prima dintre ele, portalul a menționat propunerile 

de modificare a sistemului justiției, făcute la conferința de presă. În a doua știre, care s-a referit la 

„schema de reformare a justiției, desenată cu pixul pe foaie A4 și prezentată de Igor Dodon”, 

Unimedia.info a admis unele accente ironice: „Prezentare „prezidențială” din partea lui Dodon”. 

NTV Moldova a reflectat subiectul în buletinul principal de știri din 28 august. În mare parte, postul 

în cauză a insistat pe prezentarea opiniei și a „soluțiilor” identificate în acest sens de președintele 

Igor Dodon, oferindu-i peste 50% din durata totală a știrii. Astfel, NTV Moldova a admis tehnica 

de manipulare a salvatorului național, care s-a manifestat prin faptul că președintele Igor Dodon 

și PSRM, ca partid politic, au fost prezentați într-un context exclusiv pozitiv, sugerându-se că anume 

aceste persoane și/sau entități politice sunt cele care vor reforma justiția și vor pune capăt corupției. 

Televiziunea Centrală a reflectat subiectul într-un mod tendențios, insistând pe divergențele dintre 

PSRM și Blocul ACUM: „Președintele Dodon nu este de acord”; „Maia Sandu insistă pe aceste 

proces”; „Andrei Năstase nu va renunța la ideea numirii unui expert din UE”. Postul TV a admis: 

• Titluri tendențioase și manipulatorii: „Procurorul, mărul discordiei?”; „ACUM și PSRM 

nu pot împărți procurorul general”; 

• Amestecul faptelor cu opiniile: „Socialiștii și cei din Blocul ACUM din nou nu se înțeleg. 

Care este mărul discordiei de această dată aflați în curând”; „Alegerea procurorului 

general și reforma justiției par să fie mărul discordiei dintre aliați…”. 

Sputnik.md a favorizat și a prezentat într-un context pozitiv o anumită entitate politică (Igor 

Dodon), prin faptul că i-a atribuit mai mult spațiu de emisie. În același timp, în perioada vizată de 

studiul de caz (28-29 august 2019), TV Canal 3 și portalul Kp.md nu au reflectat deloc conferința 

de presă privind noul concept al reformei justiției, ceea ce poate fi calificat drept omisiune. 

Subiectul 3. Vizitele președintelui Igor Dodon la Moscova și Bruxelles 

 

Context: La 2 septembrie 2019, președintele Igor Dodon a efectuat o vizită de lucru de o zi la 

Moscova. Acolo, șeful statului a avut întrevederi cu vicepremierul rus Dmitri Kozak și cu 

directorul „Gazprom”, Alexei Miller. La câteva zile distanță, în 4-5 septembrie, președintele 

Dodon a efectuat o vizită la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu oficiali europeni. 

 

Concluzia generală. Unele redacții au atribuit spațiu de emisie excesiv pentru reflectarea celor 

două vizite, descriind în cele mai mici detalii agenda președintelui (NTV Moldova, Accent TV), 

implicit deschizând toate buletinele informative din perioada 2-5 septembrie 2019 cu informații la 

tematica monitorizată. Alte media au inclus știrile cu pricina doar la finalul buletinelor informative, 

menționând în treacăt despre ele (Jurnal TV, TV8). Printre cele mai grave abateri deontologice 

identificate au fost: amestecul faptelor cu opiniile (Prime TV), generalizările (NTV Moldova), 

ironiile (Televiziunea Centrală), titluri tendențioase (Prime TV), nemarcarea clară a articolelor de 

opinie (Kp.md) și trimitea la surse imposibil de verificat (Canal 3). La capitolul tehnici de 

manipulare, „preferata” a fost cea a Salvatorului național (Prime TV, Kp.md, Sputnik.md). 

Prime TV a reflectat ambele vizite întreprinse de Igor Dodon - atât cea de la Moscova, cât și cea de 

la Bruxelles, în buletinele de știri principale ale zilelor de 2, 3 și 5 septembrie. Informația a fost 

https://www.trm.md/ro/mesager/mesager-din-28-august-2019
http://www.jurnaltv.md/news/83fed298857508ed/jurnalul-orei-19-28-august.html
https://protv.md/jurnale-de-%C8%99tiri/stirile-pro-tv-de-la-ora-20-00-cu-sorina-obreja-28-08-2019---2503180.html
http://a-tv.md/index.php?newsid=65282
https://unimedia.info/ro/news/0b79c832a656c84c/ministra-justitiei-sustine-o-conferinta-de-presa.html
https://unimedia.info/ro/news/ad784693040c789b/stop-cadru-schema-de-reformare-a-justitiei-desenata-cu-pixul-pe-foaie-si-prezentata-de-igor-dodon.html
http://ntv.md/news/25974
https://www.youtube.com/watch?v=7M8kiwRCYKQ&list=UUsVNMCH7Jj0VhwFeVk-we-g&index=12
https://www.prime.md/ro/emisiune/primele-stiri_2514_video_96377_pagev_2.html
https://www.prime.md/ro/emisiune/primele-stiri_2514_video_96387_pagev_2.html
https://www.prime.md/ro/emisiune/primele-stiri_2514_video_96407_pagev_2.html
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prezentată doar dintr-o singură perspectivă, iar principalul actor al știrii (șeful statului) a apărut într-

o lumină negativă, în mod tendențios și fără a respecta principiul echidistanței. Prime TV a admis: 

• Amestecul faptelor cu opiniile. „Președintele Igor Dodon a plecat din nou la Moscova, 

unde s-a întâlnit cu Dmitri Kozak, cel care a contribuit la crearea alianței PSRM-ACUM”; 

• Titluri manipulatorii și tendențioase. „Discuții sterile”; „Cerințe pentru NATO”; 

• Tehnica de manipulare a Salvatorului Național (Mesia). Prime TV l-a prezentat pe Igor 

Dodon în lumină exclusiv negativă (tehnica dușmanului intern), ca pe un politician și un 

om de stat care nu poate rezolva o problemă în beneficiul cetățenilor (micșorarea tarifului la 

gazele naturale); totodată, în comparație, jurnaliștii de la această instituție media au prezentat 

PDM și pe exponenții acestuia drept singura entitate politică ce a reușit acest lucru în trecut, 

prin acțiuni concrete: „În martie anul trecut, gazele s-au ieftinit cu peste 20% la solicitarea 

Guvernului condus de democratul Pavel Filip”. 

Canal 3, în buletinele de știri din 2 și 3 septembrie, a prezentat informația doar despre vizita lui Igor 

Dodon la Moscova, omițând-o pe cea de la Bruxelles. În plus, postul TV a reflectat subiectul după  

același scenariu, folosind aceleași imagini și text ca Prime TV. Totodată, Canal 3 a admis referințe 

la surse imposibil de verificat: „Kozak, care este considerat fondatorul alianței PSRM-ACUM…”. 

PRO TV Chișinău a reflectat ambele vizite ale președintelui Dodon în mod neutru și echidistant, în 

zilele de 2 și 5 septembrie. La fel a procedat TV8 în buletinul din 2 septembrie, cu referire la vizita 

de la Moscova, fără a recurge la abateri deontologice și tehnici de manipulare. În cazul vizitei de la 

Bruxelles, însă, în buletinul din 6 septembrie, TV8 nu a reflectat subiectul în sine, ci a difuzat o știre 

oarecum tangențială, care s-a axat pe rolul de „steward” al șefului statului, jucat la revenirea lui din 

Belgia. Astfel, TV8 a admis cazuri de ironie: „Dodon în rol de steward”, „…aplauzele pasagerilor 

nu au fost tocmai furtunoase”; „…șeful statului are o relație specială cu navele de zbor”. 

Moldova 1 a reflectat ambele vizite ale președintelui Igor Dodon în edițiile „Mesager”-ului din 2 și 

5 septembrie. Televiziunea publică a prezentat informația într-un mod neutru, fără a admite abateri 

deontologice și/sau a folosi anumite tehnici de manipulare. Și Jurnal TV a reflectat subiectul 

echidistant în știrile din 2 și 5 septembrie. 

Televiziunea Centrală a reflectat informația de o manieră tendențioasă, Igor Dodon fiind plasat 

într-o lumină exclusiv negativă. Totodată, jurnaliștii de aici au admis: 

• Ironie/amestec al faptelor cu opiniile. „Agenda politică a Republicii Moldova a început la 

Moscova, cel puțin asta a declarat Igor Dodon vicepremierului rus Dmitri Kozak”; „Șeful 

statului… se află din nou… în Rusia. Și dacă până acum el promitea o scădere a prețului la 

gazele rusești, de această dată el speră că măcar să nu crească”; 

• Trimitea la surse imposibil de verificat/prezentarea opiniilor drept fapte: „La rândul 

său, Dmitri Kozak, cel care este considerat creatorul alianței ACUM-PSRM, a salutat vizita 

delegației”. 

NTV Moldova a reflectat masiv ambele evenimente în buletinele informative din 2-5 septembrie (2, 

3, 4, 5), toate edițiile fiind deschise cu știri despre vizitele lui Igor Dodon la Moscova/ Bruxelles. 

Președintele a fost prezentat într-o manieră elogioasă și exclusiv pozitivă, NTV Moldova admițând: 

• Amestec al faptelor cu opiniile: „…Igor Dodon a subliniat că, odată ce criza din relațiile 

bilaterale a fost depășită prin înlăturarea fostului regim anti-rusesc de la Chișinău, au 

apărut premise serioase pentru dezvoltarea cooperării aprofundate moldo-ruse”; 

• Tehnica de manipulare a Salvatorului național: „Prețul de import al gazelor naturale în 

Republica Moldova nu va crește asta în cazul în care președintele Igor Dodon va reuși să-i 

convingă pe partenerii de la Moscova să păstreze actualele tarife”; „În urma discuțiilor cu 

partenerii ruși, a fost găsită o soluție, a declarat președintele Igor Dodon”; 

https://www.canal3.md/ro/stirile-canal-3-17-00-02-09-2019_96082.html
https://www.canal3.md/ro/stirile-canal-3-23-00-03-09-2019_96094.html
https://protv.md/jurnale-de-%C8%99tiri/stirile-pro-tv-de-la-ora-20-00-cu-sorina-obreja-03-09-2019---2503674.html
https://protv.md/jurnale-de-%C8%99tiri/stirile-pro-tv-de-la-ora-20-00-cu-sorina-obreja-05-09-2019---2503900.html
http://tv8.md/tv8-show/stiri-cu-angela-gonta-02-09-19/
http://tv8.md/tv8-show/stiri-cu-angela-gonta-06-09-19/
http://trm.md/ro/mesager/mesager-din-2-septembrie-2019
http://trm.md/ro/mesager/mesager-din-5-septembrie-2019
http://www.jurnaltv.md/news/4b56ef9060c949b5/jurnalul-orei-19-2-septembrie.html
http://www.jurnaltv.md/news/20061706a683380a/jurnalul-orei-19-5-septembrie.html
http://ntv.md/news/26097
http://ntv.md/news/26143
http://ntv.md/news/26177
http://ntv.md/news/26214
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• Neasigurarea dreptului la replică. „Igor Dodon a menționat că fosta guvernare a menținut 

artificial prețurile pentru gazele naturale”. Astfel, președintele a acuzat direct Guvernul 

Filip și PDM, iar jurnaliștii de la NTV Moldova nu au asigurat dreptul la replică celor vizați; 

• Titluri tendențioase/Generalizări: „Moldova nu vrea în NATO”. NTV Moldova s-a bazat 

pe rezultatele unui sondaj de opinie pentru a generaliza o opțiune împărtășită de o parte, fie și 

majoritară, a cetățenilor, dar care nicidecum nu poate fi formulată ca „Moldova nu vrea…”. 

Accent TV, în buletinele informative din perioada 2-5 septembrie (2, 3, 4, 5), a reflectat cele două 

vizite după același scenariu, folosind aceleași imagini și text, ca NTV Moldova.  

Kp.md l-a prezentat pe Igor Dodon în termeni elogioși și exclusiv pozitivi, făcând uz, astfel, de 

tehnica de manipulare a Salvatorului național: „Acasă în aplauze: Președintele Moldovei s-a 

întors la Chişinău într-o cursă econom. Acesta a revenit de la Bruxelles după o vizită oficială”; 

„Președintele Moldovei secretarului NATO: Moldova nu va adera la NATO!”. Totodată, Kp.md nu 

a marcat distinct articolele de opinie, publicând un material semnat de deputatul socialist Bogdan 

Ţîrdea, „Dodon este un luptător: Atât de direct și decisiv cu secretarul NATO încă nu a vorbit nici 

un președinte al Moldovei”, însă nespecificând faptul că este unul de atitudine. 

Sputnik.md l-a prezentat pe Igor Dodon într-o ipostază exclusiv pozitivă. Ambele vizite au fost 

descrise în termeni elogioși, drept un succes major pentru Republica Moldova și, în special, pentru 

președinte (tehnica de manipulare a Salvatorului național). 

Subiectul 4. Ridicarea imunității parlamentare și reținerea deputatelor Tauber și Apostolova 

 

Context: La 16 septembrie 2019, Procurorul general interimar Dumitru Robu a venit în plenul 

Legislativului cu solicitarea ca deputatelor Marina Tauber și Reghina Apostolova din grupul 

parlamentar al Partidului „Șor” să le fie ridicată imunitatea. În semn de protest, grupul 

parlamentar al Partidului „Șor” a părăsit ședința în plen. După sesiunea de dezbateri, 56 de 

deputați au votat totuși pentru aprobarea deciziei de ridicare a imunității. În seara aceleiași zile, 

la Orhei, ambele deputate au fost reținute pentru 72 de ore de către ofițerii CNA. 

 

Concluzie generală. Unele media au reflectat evenimentul corect și echidistant (PRO TV Chișinău, 

Jurnal TV, Moldova 1 și TV8), în timp ce alte redacții (Televiziunea Centrală și Kp.md) au optat 

pentru o abordare tendențioasă. Printre cele mai „populare” greșeli au fost titlurile tendențioase, 

generalizările, etichetările sau chiar falsurile. Cea mai frecventă încălcare a fost însă neasigurarea 

dreptului la replică și/sau opinie în cazul celor vizați sau acuzați (Prime TV, Televiziunea Centrală, 

Kp.md, Unimedia.info, NTV Moldova). 

Prime TV a reflectat, în mare parte, în mod neutru și echidistant subiectul. Totuși, în una dintre cele 

două știri la temă, Prime TV trebuia să solicite dreptul la opinie/replică Procuraturii Generale, vizate 

direct de avocatul Reghinei Apostolova, Aurel Colenco (neasigurarea dreptului la opinie/replică).  

Canal 3 a prezentat informația în aproximativ aceeași cheie, cu aceleași declarații, surse și text ca 

Prime TV. În câteva rânduri, Canal 3 a admis amestecul faptelor cu opiniile: „O nouă explozie în 

politica moldovenească. Marina Tauber și Reghina Apostolova au fost reținute azi de către 

procurori pentru 72 ore”.  

Televiziunea Centrală a reflectat subiectul într-un mod tendențios și lipsit de echidistanță. Mai 

mult, i-au fost atribuite peste 13 minute de emisie în buletinul informativ din 16 septembrie, ceea ce 

a reprezentat aproape jumătate din totalul ediției informative. Televiziunea Centrală a admis: 

• Titluri tendențioase și manipulatorii: „Marina Tauber, reținută ilegal de CNA”; 

„Locuitorii orașului Orhei - nedumeriți”; 

http://a-tv.md/index.php?newsid=65486
http://a-tv.md/index.php?newsid=65563
http://a-tv.md/index.php?newsid=65633
http://a-tv.md/index.php?newsid=65705
https://www.kp.md/online/news/3597358/
https://www.kp.md/online/news/3597358/
https://www.kp.md/online/news/3596281/
https://www.kp.md/daily/27025/4088553/
https://www.kp.md/daily/27025/4088553/
https://www.prime.md/ro/emisiune/primele-stiri_2514_video_96491.html
https://www.canal3.md/ro/stirile-canal-3-23-00-16-09-2019_96179.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=KBCv21PzZsg
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• Tehnica de manipulare a informației prioritare. Televiziunea Centrală a difuzat o știre 

prin care a încercat să sugereze (tehnica sugestiei) faptul că reținerea celor două deputate 

este ilegală și doar ulterior au prezentat alte detalii de procedură, în alte știri ce au urmat; 

• Falsuri: „…ofițerii CNA au urcat-o cu forța pe Marina Tauber în automobilul instituției”. 

Din imaginile video difuzate de Televiziunea Centrală, dar și de la alte instituții media, se 

vede clar că Marina Tauber urcă în mașina CNA fără a fi forțată de colaboratorii Centrului; 

• Lipsa dreptului la replică. În cadrul unei știri, reprezentanții Partidului „Șor” au acuzat 

actuala guvernare și pe Igor Dodon de subordonarea justiției; Televiziunea Centrală însă nu 

a asigurat dreptul la replică celor vizați; 

• Generalizări: „Locuitorii orașului Orhei sunt nedumeriți...”; „Orheienii sunt revoltați de 

acțiunile ilegale ale procurorilor și organelor de poliție…”. 

NTV Moldova a reflectat subiectul monitorizat în buletinul de știri din 16 septembrie. În mare parte, 

NTV Moldova a prezentat în mod neutru informația, cu excepția unui caz de neacordare a 

dreptului la opinie (Marina Tauber și Reghina Apostolova). Accent TV a reflectat subiectul, 

folosind aproximativ același scenariu, text și imagini ca NTV Moldova. PRO TV Chișinău, TV8, 

Jurnal TV, postul public Moldova 1 și Sputnik. md au reflectat în mod neutru și echidistant 

subiectul, fără a admite abateri deontologice sau tehnici de manipulare. În linii mari, la fel a procedat 

și Unimedia.info, cu excepția unui caz de lipsă a dreptului la replică: „…Marina Tauber a 

declarat că se aștepta la acest fapt, iar vinovat s-ar face Igor Dodon”. Portalul ar fi trebuit să-i 

solicite lui Igor Dodon dreptul la replică, dat fiind faptul că acesta a fost vizat/acuzat în știri. 

Kp.md a publicat, la 16 septembrie, cinci știri/reportaje la subiectul monitorizat. Una dintre acestea 

a fost preluată de pe Aif.md, iar celelalte patru au fost produs propriu. În articolele proprii, Kp.md a 

admis mai multe abateri deontologice: 

• Lipsa dreptului la replică. „Denis Ulanov a calificat ridicarea imunității parlamentare a 

Marinei Tauber și a Reghinei Apostolova drept o comandă politică și o răzbunare personală 

a lui Igor Dodon în adresa președintelui partidului, Ilan Șor”. Kp.md avea misiunea de a 

acorda dreptul la replică lui Igor Dodon, vizat și acuzat direct de una dintre sursele știrii; 

• Titluri tendențioase: „Video cu reținerea deputaților Partidului „Șor”: Mulțimea furioasă a 

încercat să o scoată pe Marina Tauber din mâinile poliției”; 

• Generalizare: „Potrivit experților, poliția era prea politicoasă cu cetățeni înnebuniți”; 

• Trimiterea la surse imposibil de verificat: „Conform surselor noastre, deputații Partidului 

„Șor” nu planificau nicio evadare”; „…ne-a povestit sursa”. De asemenea, în cazul unui 

colaj foto, folosit în unul dintre articole, Kp.md a menționat drept sursă a acestuia sintagma 

„Artă populară pe rețelele de socializare”, ceea ce nu poate fi calificat deloc drept citarea 

corectă a sursei de unde a fost preluat; 

• Amestecul faptelor cu opiniile: „Totuși, atât Tauber, cât și Apostolova au fost reținute la 

Orhei. Vedeți o logică în asta? Dar ea există… Ce se va întâmpla cu femeile arestate - va 

arăta timpul, cum se spune… Nu știu de ce, dar cred că acesta este doar începutul 

arestărilor celor implicați în furtul miliardului”. 

Subiectul 5. 100 de zile de activitate ale Guvernului Sandu 

 

Context: La 23 septembrie 2019, a fost lansat sondajul „100 de zile de activitate a Guvernului 

Maia Sandu în opinia populației”, realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din 

Republica Moldova. În aceeași zi de 23 septembrie, PDM a organizat un briefing, în care au 

fost făcute declarații despre cele 100 de zile de la investirea Guvernului Sandu. La 24 

septembrie, Prim-ministra Maia Sandu, însoțită de câțiva dintre membrii Cabinetului, a 

prezentat Raportul pe acțiunile Executivului întreprinse în primele 100 de zile. 

 

http://ntv.md/news/26533
http://a-tv.md/index.php?newsid=66324
https://protv.md/jurnale-de-%C8%99tiri/stirile-pro-tv-de-la-ora-20-00-cu-sorina-obreja-16-09-2019---2504842.html
https://www.youtube.com/watch?v=xHCsrrGJVKE
http://www.jurnaltv.md/news/7958f898c5840876/jurnalul-orei-19-16-septembrie.html
http://trm.md/ro/mesager/mesager-din-16-septembrie-2019
https://unimedia.info/ro/news/24a3975e66b54a14/reactia-marinei-tauber-si-reghinei-apostolova-dupa-ce-procurorul-general-interimar-a-solicitat-ridicarea-imunitatea-acestora.html
https://www.kp.md/online/news/3608318/
https://www.kp.md/online/news/3608544/
https://www.kp.md/online/news/3608609/
https://www.kp.md/daily/27029/4093602/
https://www.kp.md/daily/27029/4093602/
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Concluzie generală. Pentru multe dintre instituțiile media monitorizate a fost mai importantă ceea 

ce presa a numit „povestea” Maiei Sandu, decât Raportul propriu-zis. Alte redacții au folosit 

subiectul pentru a accentua (doar) lucrurile negative și greșelile actualului Executiv, comparându-l 

cu cel precedent totodată (Prime TV, Canal 3). Aproape toate instituțiile media monitorizate au 

admis abateri deontologice. 

Prime TV a abordat subiectul într-un mod tendențios și neechilibrat. Acest post a difuzat știri despre 

Raportul de 100 de zile ale Guvernului atât în buletinul informativ din 23 septembrie (briefingul 

PDM în care formațiunea politică s-a expus pe marginea activității Executivului), cât și în cel din 24 

septembrie (știre despre evenimentul de prezentare a Raportului Guvernului). Prime TV a admis: 

• Tehnica de manipulare a informației prioritare. În buletinul de știri din 23 septembrie, în 

ziua anterioară prezentării Raportului de activitate, Prime TV a difuzat o știre de la 

briefingul PDM, ai cărui reprezentanți au recurs la o comparație. Și anume, s-au prezentat 

într-o lumină exclusiv pozitivă pe ei înșiși, ca partid ce a deținut puterea executivă între 

2016-2019 (tehnica de manipulare a Salvatorului național), iar guvernarea actuală a fost 

făcută vinovată de situația proastă din țară (tehnica de manipulare a țapului ispășitor). 

„Maia Sandu nu a prezentat un raport de activitate pentru această perioadă, în schimb fostul 

premier Pavel Filip a făcut unul de alternativă”; 

• Lipsa dreptului la replică. Sintagma „Reprezentanții actualului Guvern nu au reacționat, 

deocamdată, la raportul Opoziției democrate” nu poate fi calificată drept asigurarea 

dreptului la replică; 

• Amestecul faptelor cu opiniile: „Premierul a păstrat nota lirică pe parcursul întregii 

prezentări expusă în 20 minute…”; „Maia Sandu a respectat linia narativă și a încheiat 

discursul cu un final fericit”; „La prezentarea raportului în sală au fost mai multe drapele 

decât miniștri”; 

• Schimbarea de accente/Sugestia: „Maia Sandu a menționat că Guvernul a reușit să se 

împrumute de la partenerii externi, banii însă vor trebui restituiți de cetățeni”; „Lista 

nereușitelor a fost mai scurtă”; 

• Tehnica estompării informației: „…ministrul Andrei Năstase a lipsit de la eveniment. 

Aceasta, deși anterior participa neinvitat la mai multe întruniri la care mergea Premierul”. 

În acest caz Prime TV a manipulat prin faptul că nu a informat corect consumatorii media, 

omițând cu bună știință să menționeze cauza pentru care Andrei Năstase nu a fost prezent la 

eveniment: participarea sa în campania electorală pentru alegerile locale. 

Canal 3 a reflectat subiectul monitorizat într-un mod tendențios și lipsit de echidistanță, utilizând 

același scenariu și aceleași surse, text și imagini ca și Prime TV. Între altele, acest post TV a admis: 

• Tehnica de manipulare a informației prioritate / Selectarea părtinitoare a opiniilor. În 

buletinul informativ din 23 septembrie, Canal 3 a difuzat știrea „Așteptări înșelate”, 

realizată în baza unui vox-pop și care conținea opiniile (toate negative) mai multor cetățeni 

despre activitatea Guvernului Sandu. Astfel, postul TV a anticipat evenimentul de lansare a 

Raportului de 100 de zile ale Executivului prin difuzarea unor păreri; 

• Generalizări: „…și analiștii politici sunt de părere că schimbările ce s-au produs pe arena 

politică în ultimele luni au afectat negativ… ”; 

• Amestecul faptelor cu opiniile. „Într-o atmosferă ușor euforică, Maia Sandu a prezentat 

astăzi Raportul celor 100 de zile de activitate a Guvernului. Documentul este plin de 

metafore, dar şi suferă la capitolul realizări concrete”; „Per total, fără prea multă modestie, 

Maia Sandu a conchis ferm că actualul Executiv este cel mai onest din toate timpurile”. 

PRO TV Chișinău a admis un caz de amestec al faptelor cu opiniile - „La 100 de zile de la 

instalarea Cabinetului Sandu, oamenii încă nu au priceput mare lucru. Moldovenii afirmă că fie 

termenul este prea mic pentru a face judecăți, fie că nu s-a întâmplat nimic notabil” -, altminteri 

https://www.prime.md/ro/emisiune/primele-stiri_2514_video_96573.html
https://www.prime.md/ro/emisiune/primele-stiri_2514_video_96582.html
https://www.prime.md/ro/emisiune/primele-stiri_2514_video_96582.html
https://www.canal3.md/ro/stirile-canal-3-23-00-23-09-2019_96220.html
https://www.canal3.md/ro/stirile-canal-3-23-00-24-09-2019_96227.html
https://protv.md/jurnale-de-%C8%99tiri/stirile-pro-tv-de-la-ora-20-00-cu-sorina-obreja-23-09-2019---2505534.html


 

 

12 

informația a fost prezentată în mod neutru și echidistant. La fel a procedat TV8, cu excepția unui caz 

de ironie identificat: „Din raportul de 100 de zile ale Guvernului, regizorii pot să facă un film”.  

Postul public Moldova 1 nu a admis abateri deontologice sau tehnici de manipulare în reflectarea 

subiectului. Aceeași situație am atestat la Jurnal TV, care a reflectat în detalii evenimentul de 

prezentare a Raportului la 100 de zile ale Guvernului (aproximativ zece minute de timp de emisie). 

Televiziunea Centrală a insistat exclusiv pe aspectele negative din Raport, reflectând informația 

tendențios și lipsit de echidistanță, prin: 

• Titluri tendențioase: „Raport cu șobolani și corăbii”. 

• Amestecul faptelor cu opiniile: „Maia Sandu a ieșit la raport cu doar doi din cei nouă 

miniștri și a avut un discurs siropos și plin de metafore”; „După ce a terminat cu metaforele, 

Premierul nu a ezitat să arunce pietre în grădina foștilor guvernanți, acuzându-i de toate 

relele și scuzându-se…”; „Maia Sandu s-a lăudat cu șirul de demiteri și decapitări ale 

instituțiilor statului, sugerând că epurările vor continua”;  

• Generalizare: „Analiștii politici... dar și membri ai alianței PSRM-ACUM, inclusiv 

Octavian Țîcu și Lilian Carp, au criticat…”; „Moldovenii spun că nu s-a reușit mai nimic”. 

Sputnik.md nu a oferi dreptul la replică/opinie celor vizați/acuzați (PDM) de una din surse (Maia 

Sandu). De asemenea, Sputnik.md a admis un caz de amestec al faptelor cu opiniile: „Chiar dacă 

până în prezent am putut observa doar rețineri ale persoanelor care au avut direct sau indirect 

tangență cu fosta guvernare, Premierul dă asigurări că actuala guvernare se axează pe creșterea 

bunăstării cetățenilor, dar și construirea unei justiții corecte și care să nu poată fi influențată 

politic”. Și Unimedia.info a informat publicul în mod neutru și echidistant, cu o mică excepție, și 

anume: nu a solicitat dreptul la replică părții vizate/acuzate în una dintre știrile publicate. 

NTV Moldova a recurs la selectarea și la interpretarea părtinitoare a datelor, implicit la 

schimbare de accente: „Tot mai mulți moldoveni cred că lucrurile în țara noastă se îndreaptă într-

o direcție bună. Constatarea aparține reprezentanților Asociației Sociologilor și Demografilor din 

Republica Moldova… Cercetarea arată că peste 25% sunt mulțumiți de felul în care este guvernată 

țara, iar 23% - nu prea mulțumiți… În același timp, 49% spun că Guvernul Maiei Sandu este în 

stare să schimbe lucrurile în bine, în timp ce 42% sunt sceptici în această privință…”. Accent TV a 

apelat la tehnica estompării informației. Și anume, această instituție media a realizat știri separate 

despre popularitatea mare de care se bucură astăzi președintele Igor Dodon și PSMR, și „despre 

preferințele geopolitice ale Republicii Moldova”, omițând informația și datele ce s-au referit la 

activitatea Guvernului. Accent TV a mai admis: 

• Generalizare / Trimiterea la surse imposibil de verificat: „Analiștii consideră că aceste 

zile sunt cruciale pentru a înțelege și a evalua care sunt intențiile reale ale noului Guvern”. 

Kp.md nu a publicat nicio știre la subiectul monitorizat, ceea ce poate fi calificat drept omisiune. 

 

CONCLUZII 

În perioada de raportare, 1 iulie - 29 septembrie 2019, toate cele 12 instituții media monitorizate au 

admis încălcări ale normelor deontologice și/sau au folosit, în prezentarea informației, cel puțin o 

tehnică de manipulare. Principala încălcare admisă de echipele redacționale rămâne amestecul 

faptelor cu opiniile, urmată de neasigurarea dreptului la replică pentru cei vizați și de generalizări. 

Titlurile tendențioase și ironice rămân în lista de „preferințe” pentru mai multe instituții media 

(Prime TV, Televiziunea Centrală, Canal 3, NTV Moldova, Accent TV, Kp.md). În timp ce 

etichetările și transferul de imagine negativă au cam dispărut, au revenit cazurile de falsuri 

(Televiziunea Centrală, Prime TV și Canal 3) și, din ce în ce mai frecvent, cele de trimitere la 

http://tv8.md/tv8-show/stiri-cu-angela-gonta-24-09-19/
http://www.jurnaltv.md/news/57626f710f419841/jurnalul-orei-19-24-septembrie.html
https://www.youtube.com/watch?v=eMKVngvJQDk
https://sputnik.md/video/20190924/27660472/A-fost-sau-nu-reforma-Guvernului-un-esec-Ce-spune-premierul-Maia-Sandu.html
http://ntv.md/news/26775
http://a-tv.md/index.php?newsid=66821
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surse imposibil de verificat (Canal 3, Televiziunea Centrală, Kp.md, Accent TV). Totodată, s-au 

întețit abordările ironice (TV8, Unimedia.info, Televiziunea Centrală și Accent TV).  

Printre cele mai utilizate tehnici de manipulare admise de cele 12 instituții media monitorizate au 

fost cea a dușmanului intern, care de obicei merge „la pachet” cu cea a Salvatorului național (Prime 

TV, NTV Moldova, Accent TV, Televiziunea Centrală, Sputnik.md, Canal 3) și cea a 

informației prioritare (Televiziunea Centrală, Prime TV, Canal 3). Cazurile de generalizări, de 

asemenea, s-au intensificat (Prime TV, NTV Moldova, Televiziunea Centrală, Kp.md, Canal 3, 

Accent TV), la fel ca și cele de estompare a informației (Prime TV, Accent TV).  

A continuat politizarea subiectelor și prezentarea acestora din perspectiva preferințelor politice. 

Astfel, posturile de televiziune Prime TV și Canal 3 au difuzat, în mare parte, același conținut de 

știri, care favoriza PDM-ul și pe reprezentanții acestui partid și prezenta într-o lumină exclusiv 

negativă Blocul electoral ACUM și PSRM. NTV Moldova și Accent TV i-au favorizat, la rândul 

lor, pe președintele Igor Dodon și PSRM în știrile proprii. În același timp, Jurnal TV a politizat pe 

alocuri subiectele, favorizând Blocul ACUM și anumiți politicieni (Andrei Năstase). 

În cazul Sputnik.md au fost semnalizate încălcări precum lipsa dreptului la replică și folosirea 

tehnicii de manipulare a Salvatorului național; iar Kp.md a admis generalizări, omisiuni și titluri 

tendențioase. Televiziunea publică Moldova 1 a admis sugestii și s-a folosit de tehnica Salvatorului 

național. PRO TV Chișinău a reflectat în mare parte corect, neutru și echidistant majoritatea 

subiectelor monitorizate. TV8 a făcut puțin abuz de ironii, iar Unimedia.info a „uitat”, în câteva 

rânduri, să le ofere celor vizați dreptul la replică. 

 

RECOMANDĂRI 

• Consiliul Audiovizualului (CA), în baza art. 75 (Atribuțiile Consiliului Audiovizualului) și 86 

(Cooperarea cu societatea civilă) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii 

Moldova, să se autosesizeze și să monitorizeze posturile TV despre al căror conținut primește 

semnale că difuzează informații manipulatoare. Aceste acțiuni sunt necesare pentru a 

constata derogările de la legislație și a aplica sancțiunile de rigoare. 

• Editorii posturilor TV sunt îndemnați să supravegheze conținutul editorial pentru ca acesta să 

corespundă misiunii presei de a informa publicul și a relata corect realitatea, nu dorinței 

cercurilor politice de a-și promova interesele și a ataca adversarii. 

• Reporterii sunt îndemnați să relateze de pe teren toate faptele relevante, în mod echidistant și 

cu verificarea informațiilor, nu selectiv și unilateral. 

• Consumatorilor de presă li se recomandă să se informeze din mai multe surse media, pentru a 

evita riscul de a primi o informație eronată și manipulatoare. 

http://lex.justice.md/md/378387/
http://lex.justice.md/md/378387/

