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Preliminarii 

 

Raportul de față prezintă o evaluare a situației mass-media din RM în anul 2017, bazată pe 

două elemente centrale: 

- metodologia ISPM (Tabelul ISPM – în Anexa 1), 

- trecerea în revistă și evaluarea evenimentelor din perioada de referință cu impact 

direct sau indirect asupra situației din mass-media. 

 

Metodologia ISPM cuprinde șapte indicatori relevanți pentru realitățile mass-media din RM: 

- Cadrul juridic de reglementare a activității mass-media; 

- Contextul politic; 

- Mediul economic; 

- Mediul profesional; 

- Calitatea jurnalismului; 

- Securitatea informațională din perspectiva mediatică; 

- Securitatea jurnaliștilor. 

 

Cei șapte indicatori conțin cumulat 15 afirmații cu cinci variante de răspuns. Fiecărui răspuns 

îi corespunde un anumit punctaj pe o scală de la patru la zero, „patru” însemnând „cel mai 

bine”, iar „zero” - „cel mai rău”.  

 

ISPM a fost determinat în baza opțiunilor exprimate în scris de către o echipă formată sub 

egida CJI din 14 experți-evaluatori. Profilul experților-evaluatori: 2 juriști; 3 manageri media; 

9 experți media, inclusiv 1 din regiunea transnistreană, 1 din UTAG, 1 din Consiliul Presei, 1 

din audiovizual, 1 din presa scrisă, 1 din presa online, 3 din ONG-uri de profil. Fiecare 

expert-evaluator a completat în mod individual Tabelul ISPM (Anexa 2).  

 

Valoarea ISPM constituie media punctajului total pentru 15 afirmații conținute în cei șapte 

indicatori. Valoarea respectivă indică, de fapt, situația mass-media din anul evaluat: bună, 

relativ bună, marcată de probleme grave, gravă sau extrem de gravă.  

 

Metodologia ISPM oferă un diagnostic pentru mass-media în întregime, dar și pentru fiecare 

aspect/indicator aparte. Din această perspectivă, ISPM indică zonele în care sunt oportune 

intervenții pentru a ameliora situația mass-media în beneficiul cetățeanului și al societății. 

 



Interpretarea datelor (pentru ISPM, pentru fiecare indicator și pentru fiecare 

afirmație): 

(punctaj) 

60 – 50 - situația mass-media este bună 

49 – 39 - situația mass-media este relativ bună 

38 – 28 - situația mass-media este marcată de probleme grave 

27 – 17 - situația mass-media este gravă 

16 - 0 - situația este extrem de gravă 

 

Trecerea în revistă și evaluarea evenimentelor din perioada de referință cu impact direct sau 

indirect asupra situației mass-media conferă consistență suplimentară raportului.  

 

În cele ce urmează este prezentat punctajul acumulat pentru fiecare afirmație și pentru fiecare 

indicator aparte, ca, în definitiv, să fie dedus ISPM. 

 

Raportul este structurat pe capitole ce corespund celor șapte indicatori din metodologia ISPM. 

În fiecare capitol, pe lângă rezultatele evaluării situației mass-media, se conține o scurtă 

cronologie a evenimentelor relevante din anul 2017 și o generalizare a argumentărilor date de 

experți pentru punctajul acordat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul I. Cadrul juridic de reglementare a activității mass-media  

 

Indicatorul conține trei afirmații. 

Prima - Legislația mass-media este a) suficientă, b) suficientă în cea mai mare parte, c) 

suficientă în mare parte, d) suficientă în măsură mică, e) insuficientă și a doua - Legislația 

mass-media este a) conformă standardelor internaționale, b) conformă în cea mai mare 

parte, c) conformă în mare parte, d) conformă în măsură mică, e) neconformă,- au întrunit 28 

și, respectiv, 30 de puncte, ceea ce corespunde unei situații marcate de probleme grave. 

 

A treia afirmație - Legislația este a) aplicată corect de fiecare dată, b) de cele mai dese ori, c) 

deseori, d) rareori, e) deloc sau aproape deloc  - a întrunit 24 de puncte și corespunde unei 

situații grave. 

 

Astfel, potrivit estimărilor experților-evaluatori, cadrul juridic de reglementare a activității 

mass-media a întrunit un indice de 27,33 puncte și corespunde unei situații marcate de 

probleme grave, la distanță de 0.33 puncte de ”situația gravă” (1-27 puncte). 

 

1.1. Cronologie 

 

➢ În ianuarie 2017, Jurnal TV a fost somat să părăsească sediul din Centrul de business 

„Sky Tower”, fiind invocate datorii la plata chiriei. După ce televiziunea a acuzat 

public CCA că, sub presiuni politice, ar urmări să-i retragă licența de emisie, instituția 

de reglementare în audiovizual a venit cu niște precizări la „situația „Jurnal TV”. 

Astfel, CCA „respinge cu vehemență acuzațiile precum că CCA ar avea o atitudine 

părtinitoare şi discriminatorie faţă de postul de televiziune „Jurnal TV” și ar intenţiona 

să-i retragă licența de emisie. Dovadă a celor menționate este şi decizia din 17 mai 

2016, prin care CCA a prelungit de drept licența de emisie a Î.C.S. „Jurnal de Chişinău 

Plus” S.R.L. pentru postul de televiziune „Jurnal TV” (până în anul 2023), în pofida 

numărului mare de sancţiuni (18) aplicate pe parcursul activităţii postului, pentru 

nerespectarea legislaţiei din domeniul audiovizualului, deși art. 24 alin (1) din Codul 

audiovizualului prevede că „licenţa de emisie se prelungeşte de drept 

radiodifuzorului, la solicitare, dacă acesta a activat în conformitate cu prevederile 

prezentului cod şi a respectat, pe parcursul termenului de validitate a licenţei de 



emisie, condiţiile prevăzute de ea”.1 De fapt, CCA a recunoscut că legea spune una, 

iar autoritatea de reglementare face alta, iar „precizările” au avut drept scop 

„dezaprobarea învinuirilor” ce i se aduc și nicidecum să demonstreze că acționează în 

conformitate cu litera legii.  

➢ La sfârșitul lunii ianuarie 2017, procuratura mun. Chișinău a refuzat pornirea urmăririi 

penale pe numele jurnalistei Mariana Rață, inițiată de fostul comisar al 

municipiului Chișinău, Vladimir Botnari, în care invoca faptul că jurnalista CIJ a 

accesat și difuzat, fără consimțământul său, date cu caracter personal care îl vizau pe 

el și pe membrii familiei sale.2  

➢ La mijlocul lunii februarie 2017, societatea civilă a contestat proiectul așa-numitei legi 

„Big Brother” pe motiv că unele prevederi ale acesteia ar putea impune cenzura în 

rețea. Experții locali de la Asociația Promo-LEX și de la CRJM au solicitat și 

expertiza Centrului Internațional de Drept Necomercial, care a punctat mai multe 

lacune în proiectul inițiat de MAI. Societatea civilă se arăta îngrijorată că legea ar 

putea afecta libertatea de exprimare, pentru că organele de drept vor putea efectua 

interceptări și investigarea datelor informatice pentru un număr extins de infracțiuni, 

fapt ce ar lăsa loc de abuzuri. Experții au menționat că „organele de ordine au nevoie 

de instrumente eficiente pentru a combate infracțiunile cibernetice și pornografia 

infantilă, dar acestea nu trebuie să afecteze drepturile cetățenești”.3  Elaborat în anul 

2013, proiectul  a fost aprobat de Guvern în 2016, iar până în luna martie 2017 era 

așteptată o opinie a Comisiei de la Veneția, înainte de fi pus în dezbatere în Parlament.  

➢ În luna februarie, anul 2017, a fost publicat un proiect de lege pentru completarea 

articolului numărul 27 din Codul audiovizualului în vigoare, pe portalul 

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3909  - intitulat „Retragerea licenței 

de emisie” -  prin care titularii de licențe urmau să fie obligați să înceapă difuzarea 

serviciului de programe în decurs de trei luni, și nu în cel mult un an de la data 

eliberării licenţei. În Nota informativă care însoțea acest proiect de lege, Ministerul 

Tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor preciza că „după obținerea licențelor de 

emisie pentru utilizarea capacităţii multiplexului A (majoritatea cărora au fost 

eliberate pe data de 1 aprilie 2016, iar ultimele trei – pe data de 7 iunie 2016), până la 

8 februarie 2017 doar opt din 15 radiodifuzori titulari de licențe de emisie au încheiat 

contractele cu furnizorul de multiplex, care, începând cu  1 noiembrie 2017, difuzează 
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în eter semnalul digital cu șapte sloturi neocupate”. Potrivit ministerului, tergiversarea 

de către radiodifuzori a începerii difuzării serviciului de programe, pe lângă faptul că 

aduce  un prejudiciu material considerabil furnizorului de multiplex (de circa 40.000 

de euro lunar), îngrădește posibilitatea altor radiodifuzori interesați, care însă nu au 

reușit să obțină licența de emisie, să-și difuzeze programele prin intermediul 

multiplexului.4 La modul practic, dacă ar fi devenit norme legale, aceste modificări ar 

fi fost convenabile doar agentului economic, gestionarul multiplexului național A. 

Scopul televiziunii digitale terestre este o informare mai bună a cetățenilor și nu 

informarea lor doar de către acei, care pot plăti tariful lunar, exagerat de mare (5.600 

de euro). În plus, proiectul de lege nu se referea și la multiplexurile regionale.  

➢ În februarie 2017, Ziarul de Gardă anunța că un site-fantomă cu denumirea 

ziaruldegarda.com a preluat fraudulos identitatea publicației. Verificările redacției au 

confirmat că respectivul site era o fantomă electronică ce făcea uz de denumirea 

„Ziarul de Gardă” și distribuia informații scrise de autori anonimi sau furate de pe alte 

pagini web, cauzând prejudicii consumatorilor de presă online. Publicația a solicitat 

public organelor de drept să investigheze furtul de imagine și de informație și să 

anunțe beneficiarii finali ai acestui proiect.5 Organele de drept, însă, nu au fost în stare 

să răspundă solicitării publicației și, prin aceasta, nu au reușit să descurajeze atare 

practici reprobabile. 

➢ La sfârșit de martie, în cadrul celei de-a treia reuniuni a Consiliului de Asociere, 

desfășurată la Bruxelles, a fost făcut un bilanț al progreselor în implementarea 

Acordului de Asociere RM - UE. Între altele, la reuniune s-a discutat și despre 

problemele cu care se confruntă mass-media din RM. În declarația comună, UE și-a 

exprimat îngrijorarea cu privire la situația din sectorul mass-media, în special, în 

legătură cu fenomenul concentrării proprietăților în mass-media și polarizarea 

acesteia. În contextul armonizării legislației mass-media în conformitate cu 

standardele UE, CoE și OSCE autorităților RM li s-a recomandat să țină cont de 

expertiza CoE și OSCE la orice modificare a Codului audiovizualului, să protejeze 

pluralismul mediatic și mass-media independente.6  

➢ Pe 14 aprilie 2017 a intrat în vigoare Legea nr. 218, prin care deținătorii mai multor 

licențe de emisie erau obligați să păstreze numai două dintre acestea într-o unitate 

teritorial-administrativă. Practic, se revenea la norma inițială stabilită de Codul 
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audiovizualului, modificată în anul 2010, prin care unui proprietar i se permitea să 

dețină cinci licențe de emisie, fapt ce a condus la concentrarea proprietății în 

audiovizual. Noile prevederi intrate în vigoare, însă, nu conțineau și un termen exact 

în care proprietarii beneficiari care dețineau mai mult de două licențe de emisie să fie 

obligați să aducă regimul juridic al proprietății în domeniul audiovizualului în 

concordanță cu legea.7  

➢ În luna mai 2017, liderul PDM, Vladimir Plahotniuc, a trebuit să renunțe la 

proprietatea asupra a două posturi TV pe care le deținea, Canal 3 și Canal 2, doar că 

acestea au trecut în posesia consilierului său de PR, Oleg Cristal, administratorul 

companiei Telestar Media, fondată cu două săptămâni înainte de cesionarea 

licențelor.8  

➢ Pe 16 mai, în cadrul dezbaterilor care au avut loc în Parlamentul European, unde s-a 

discutat situaţia din RM şi precondiţiile pentru macrofinanţarea ţării noastre, 

europarlamentarii au îndemnat autorităţile RM să asigure independenţa presei, 

independenţa justiţiei, să implementeze planurile de reformă prevăzute în Acordul de 

Asociere şi să respecte avizul Comisiei de la Veneţia privind modificarea sistemului 

electoral. Libertatea presei a fost una dintre problemele amintite în majoritatea luărilor 

de cuvânt.9  

➢ La mijlocul lunii mai, într-o conferință de presă, președintele Parlamentului, Andrian 

Candu, a anunțat crearea  Grupului de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-

media. Obiectivele enunțate de spicher pentru acest proiect au fost îmbunătățirea 

accesului la informație, combaterea propagandei, încurajarea produselor autohtone, 

inclusiv prin acordarea unor facilități fiscale, reglementări pentru media online și 

securitatea informațională.10  

➢ În luna mai, Guvernul a exclus de pe ordinea de zi un proiect de lege propus de PAS. 

Proiectul prevedea limitarea concentrării proprietății în mass-media, inclusiv prin 

limitarea dreptului unui patron de a deține câte o licență pentru radio și  pentru TV. 

Proiectul mai prevedea ca demnitarii și cei din conducerea partidelor, dar și rudele lor 

de gradul I, să nu  dețină părți din pachetul social sau din acțiunile radiodifuzorilor. 

Guvernul a considerat că anumite articole sunt „nejustificate” și „inacceptabile”, iar 
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altele „fac trimitere la articole de legi inexistente”. „Suplimentar, proiectul are carențe 

în privința respectării normelor de tehnică legislativă”.11  

➢ Pe 24 mai 2017, CSJ a luat o decizie finală și irevocabilă, prin care postul ProTV a 

fost obligat să achite 40 mii MDL despăgubiri unei profesoare de la Ungheni, 

protagonista scandalosului material jurnalistic, difuzat în ianuarie 2015, cu titlul: 

„Răzbunare cruntă din partea fostului iubit. Un bărbat din România și-a filmat iubita, o 

profesoară din raionul Ungheni, în timp ce făcea sex oral”. În motivarea cererii de 

chemare în judecată a postului de televiziune, profesoara a invocat „lipsa de 

discernământ a angajaților acestei instituții față de dreptul la viața privată, respectarea 

onoarei, demnității și reputației profesionale” și a solicitat despăgubiri morale în 

valoare de 1,5 milioane MDL. De menționat că, după apariția subiectului respectiv, 

mai multe ONG-uri de media au expediat o scrisoare conducerii ProTV în care 

solicitau ca postul să-și ceară scuze publice de la profesoara din Ungheni „pentru 

imixtiune nejustificată în viața privată a acesteia”. ProTV, printr-o scrisoare publică, a 

regretat aceste erori și și-a cerut scuze de la profesoara din Ungheni și „de la toți cei 

care au fost ofensați de difuzarea acestor materiale”.12  

➢ La sfârșitul lunii mai, CCA a respins ca nefondată o solicitare din partea unui primar 

din raionul Strășeni, care pretindea 50 de mii MDL de la Jurnal TV, pentru că, într-un 

reportaj difuzat, i-a  lezat onoarea şi i-a afectat... aspectul politic. Jurnal TV difuzase 

un reportaj de la o conferință de presă, în care primarului i se aduceau învinuiri din 

partea unor consăteni, precum că ar fi înstrăinat aproximativ 100 de hectare de păşune 

fără a consulta opinia locuitorilor.13  

➢ Din luna mai 2017, serviciul de stat pentru mijloacele de informare în masă din 

regiunea transnistreană, printr-o hotărâre a executivului de la Tiraspol, a obținut și 

dreptul de supraveghere și control a activității în domeniul mass-media și cel al 

publicității. Anterior, serviciul dat avea atribuții doar de elaborare a politicilor și  

actelor juridico-normative de reglementare a activității în domeniile vizate.14 Unii 

analiști consideră aceste schimbări drept un instrument de cenzură.  

➢ Pe 8 iunie 2017, CCA solicita, într-o adresare publică, implicarea activă a 

radiodifuzorilor, a entităților publice, a organizațiilor nonguvernamentale de media și 

a altor instituții interesate la elaborarea Concepției naționale de dezvoltare a mass-

media, înaintând propuneri/recomandări/opinii menite să consolideze capacitățile 
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mass-media și să încurajeze dezvoltarea segmentului mediatic. CCA preciza că, în 

parteneriat cu Ministerul Justiției al RM, urmează să elaboreze și să aprobe Concepția 

națională de dezvoltare a mass-media, în concordanță cu prevederile Agendei de 

Asociere dintre UE și RM, ale PNA pentru implementarea Acordului de Asociere RM 

- UE pentru 2017-2019.15 De menționat că adresarea CCA a fost făcută în luna în care, 

potrivit PNA, Concepția urma să fie aprobată deja.  

➢ La mijlocul lunii iunie, Grupul de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media s-

a convocat în prima ședință, pentru a stabili prioritățile pe segmentul mass-media, 

regulamentul de lucru, dar și scopurile pe care și le propune. Astfel, membrii grupului 

au punctat printre priorități: elaborarea concepției de dezvoltare a mass-media din RM; 

elaborarea unui nou Cod al audiovizualului; elaborarea Strategiei privind Securitatea 

Informațională a țării; consultarea/definitivarea legislației privind accesul la 

informație; elaborarea unei noi Legi a presei; perfecționarea Codului Electoral privind 

reflectarea campaniei electorale în media; perfecționarea legislației privind 

publicitatea; perfecționarea legislației privind concurența; identificarea de soluții 

juridice privind oferirea de facilități fiscale pentru producția media autohtonă.16  

➢ Pe 13 iunie 2017, proiectul de lege al PDM privind modificarea și completarea 

Codului audiovizualului cu prevederi referitoare la protejarea spațiului informațional 

al RM a fost înregistrat la Parlament și făcut public. Documentul permitea posturilor 

de televiziune să retransmită programe informațional-analitice, știri și emisiuni cu 

caracter politic și militar doar din statele membre ale UE, SUA, Canada și din cele 

care au ratificat Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră.17  

➢ La sfârșitul lunii iunie 2017, judecătorii Curţii de Apel Chişinău au menţinut hotărârea 

primei instanţe de judecată şi au respins cererea de apel formulată de CCA, care 

solicita, în noiembrie 2016, sancţionarea Jurnal TV  prin interdicția de a pune pe post 

publicitate timp de 72 de ore, pe motiv că ar fi fost părtinitor în campania electorală.18   

➢ În iulie, Guvernul a avizat pozitiv proiectul de lege cu privire la combaterea 

propagandei ruse, propus de PDM. Președintele RM anunța că va bloca proiectul de 

Lege, motivând  că ar fi vorba de „un lucru principial”.19  
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➢ În iulie 2017, Comisia juridică pentru numiri și imunități a Parlamentului, la 

propunerea deputatului Valeriu Ghilețchi, a inclus în proiectul legii privind votul mixt, 

obligativitatea posturilor de radio și tv locale, care vor decide să reflecte alegerile 

parlamentare, de a oferi condiții egale de acces la dezbateri pentru toți concurenții, 

inclusiv pentru candidații din circumscripțiile locale. Valeriu Ghilețchi  și-a 

argumentat propunerea prin faptul că prevederea va asigura condiții egale pentru toți 

concurenții, întrucât unii candidați din circumscripții locale ar putea fi refuzați de 

postul radio sau tv local care organizează dezbateri electorale.20 

➢ La începutul lunii octombrie 2017, peste 70 de reprezentanți ai organizațiilor societății 

civile, ai instituțiilor mediatice și experți independenți și-au exprimat nedumerirea în 

legătură cu includerea pe ordinea de zi a ședinței CSM din 10 octombrie 2017 a noului 

Regulament cu privire la modul de publicare a hotărârilor judecătorești. Proiectul 

prevedea anonimizarea în hotărârile judecătorești publicate pe portalul web al 

instanțelor judecătorești a identității tuturor persoanelor fizice. Aceasta ar fi creat 

impedimente serioase pentru jurnaliștii de investigație și ar fi făcut imposibilă găsirea 

de către public a hotărârilor judecătorești în cauzele de rezonanță și a informațiilor 

despre modul de examinare a acestor cauze. Eventuala votare a Regulamentului ar fi 

fost contrară angajamentelor asumate în luna august 2017, de către conducerea CSM, 

care urma să revizuiască prevederile problematice ale regulamentului cu implicarea 

reprezentanților societății civile și a jurnaliștilor. CSM i s-a solicitat amânarea 

adoptării și revenirea la procesul de elaborare a regulamentului în cadrul grupului de 

lucru, cu participarea reprezentanților presei și ai societății civile, în baza celor mai 

bune practici comparate, având ca bază proiectul Regulamentului elaborat de CSJ.21  

➢ În octombrie 2017, CCA a refuzat prelungirea de drept a licenței de emisie pentru 

postul BTV din Bălți, motivând că emisia în regim analog ar putea perturba emisia în 

regim digital. Într-un final, televiziunea a fost nevoită să solicite o licență pentru 

emisia în cablu, ce se acordă fără concurs, dar CCA a tergiversat fără motive procesul. 

BTV a calificat acest lucru drept încercare de a intimida postul pentru politica sa 

editorială diferită de cea a unor televiziuni apropiate guvernării.22   

➢ În noiembrie 2017, experți ai Consiliului Europei au obiectat împotriva unor propuneri 

de modificare a legislației privind datele cu caracter personal și au prezentat, la 

Chișinău, o serie de recomandări cu privire la modificările cadrului legislativ, 
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formulate în cadrul unui nou proiect de lege, propus de CNPDCP. Potrivit proiectului 

de lege, persoanele care intenționează să obțină în scopuri jurnalistice, științifice sau 

artistice informații oficiale care conțin date personale sunt obligate să justifice 

necesitatea obținerii acestora. În opinia experților, nu jurnalistul  ar trebui să justifice 

interesul public într-un caz sau altul, ci autoritatea vizată - care ar trebui să explice și 

să motiveze de ce informația solicitată de jurnalist în anumite cazuri nu poate fi oferită 

sau nu este considerată de interes public,  iar această prevedere ar putea duce la mai 

multe limitări ale drepturilor jurnaliștilor în procesul de obținere a informațiilor.23  

➢ La începutul lunii noiembrie, APG a adoptat o nouă lege cu privire la IPRA, menită, 

între altele, să minimizeze influența politică asupra instituției și să-i asigure o finanțare 

previzibilă.24 La sfârșit de noiembrie, bașcanul UTAG a refuzat să promulge legea, 

motivând că este suficientă cea adoptată în martie 2016,25 iar Adunarea Populară a 

decis, în general, să retragă documentul de pe ordinea de zi a legislativului 

autonomiei.26  

➢ La mijlocul lui noiembrie 2017, Curtea de Apel Chișinău a decis, într-un proces de 

judecată intentat președintelui Igor Dodon de către fotoreporterul Constantin 

Grigoriță, că șeful statului nu poate beneficia de imunitatea acordată de lege în 

cazurile când litigiul vizează accesul la informații de interes public. Constantin 

Grigoriță, membru al API, l-a acționat în judecată pe Igor Dodon pentru îngrădirea 

accesului la conferințele de presă organizate de Președinție. Prima instanță a 

considerat că șeful statului are imunitate și nu poate fi acționat în judecată, așa că a 

respins cererea jurnalistului. Instanța de apel a calificat ca neîntemeiată decizia 

magistraților de la Judecătoria Chișinău și a notat că jurnalistul nu contestă opiniile 

exprimate de către Preşedintele ţării, ci îngrădirea neîntemeiată a accesului la 

informaţie, chestiune care nu se încadrează în imunitatea respectivă.27  

➢ La începutul lunii decembrie 2017, Guvernul a decis amânarea trecerii la televiziunea 

digitală terestră până pe  1 martie 2020, motivând că radiodifuzorii nu sunt pregătiţi să 

creeze multiplexurile regionale sau să înceapă emisia prin multiplexul cu acoperire 

naţională. Ei nu dispun nici de mijloace tehnice, nici de bani. Termenul fixat inițial era 

17 iunie 2015, ulterior fiind extins până la 31 decembrie anul 2017.28  
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➢ Pe 7 decembrie 2017, Parlamentul RM a votat proiectul de lege privind modificarea și 

completarea Codului audiovizualului, în scopul combaterii propagandei străine prin 

intermediul emisiunilor și posturilor retransmise. Interdicţia se referă la programele 

informative, informativ-analitice, cu caracter politic și militar, ce provin din statele 

care nu au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.29 

Uzual, aceste modificări sunt denumite drept „legea anti-propagandă”.  

➢ În decembrie 2017, judecătoria Chişinău a respins cererea de chemare în judecată 

depusă de către directoarea postului public de televiziune Ecaterina Stratan împotriva 

jurnalistului Vasile Năstase, ca fiind nefondată. Directoarea postului public de 

televiziune l-a acționat în judecată pe Vasile Năstase, redactorul publicației online 

„Glasul”, pe când era şefa Departamentului Ştiri al instituţiei, după ce acesta i-ar fi 

sugerat în timpul unui protest să renunţe la plicurile de la PDM. În cererea de chemare 

în judecată ea a cerut să îi fie prezentate dezminţiri şi scuze, cerând şi o despăgubire în 

valoare de 500 de mii MDL.30  

➢ La mijlocul lunii decembrie, CCA a aprobat cererea de cesiune a licenței postului TV8 

de la ANALITIC MEDIA GRUP SA către AO Media Alternativă. CCA a tergiversat 

jumătate de an examinarea cesionării licenței TV8. Mai multe ONG-uri de media și-au 

exprimat îngrijorarea față de această tergiversare, considerând-o vădit intenționată.31  

➢ Pe 19 decembrie 2017, într-o ședință publică a Grupului de lucru pentru îmbunătățirea 

legislației mass-media, prezidată de speakerul Parlamentului, au fost prezentate și 

dezbătute proiectul noului Cod al audiovizualului și proiectul Concepției politicii 

naționale de dezvoltare a mass-media din RM (2018 - 2025). Acestea sunt primele 

două documente elaborate de experții naționali și internaționali pe platforma grupului 

de lucru care ajustează legislația națională audiovizuală la legislația europeană.32  

➢ În decembrie 2017, deputații APG, contrar legislației, au votat pentru demiterea in 

corpore a membrilor CO al IPRA, desemnați în 2016 pentru un mandat de patru ani.33  

➢ În decembrie 2017, API a inițiat procedura de impunere a Î.S. „Poşta Moldovei” 

privind executarea hotărârii CSJ, pronunțată trei luni în urmă, de a oferi informație 

API despre concursurile de achiziții publice desfășurate în anii 2014 - 2016. „Poşta 

                                                           
29

http://www.timpul.md/articol/legea-privind-combaterea-propagandei-ruse-votata-de-parlament--urmeaza-sa-fie-aprobata-de-catre-dodon-124854.html  
30

http://jurnal.md/ro/justitie/2017/12/12/cererea-de-chemare-in-judecata-a-ecaterinei-stratan-catre-vasile-nastase-a-fost-respinsa/#update-12350419  
31

http://tv8.md/2017/12/14/cca-a-aprobat-cererea-de-cesiune-a-licentei-postului-tv8/  
32

https://deschide.md/ro/stiri/politic/23353/Candu-a-prezidat-%C8%99edin%C8%9Ba-public%C4%83-%C3%AEn-care-a-fost-dezb%C4%83tut-noul-Cod-al-Audiovizualului.htm   
33

http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=37567  

http://www.timpul.md/articol/legea-privind-combaterea-propagandei-ruse-votata-de-parlament--urmeaza-sa-fie-aprobata-de-catre-dodon-124854.html
http://jurnal.md/ro/justitie/2017/12/12/cererea-de-chemare-in-judecata-a-ecaterinei-stratan-catre-vasile-nastase-a-fost-respinsa/#update-12350419
http://tv8.md/2017/12/14/cca-a-aprobat-cererea-de-cesiune-a-licentei-postului-tv8/
https://deschide.md/ro/stiri/politic/23353/Candu-a-prezidat-%C8%99edin%C8%9Ba-public%C4%83-%C3%AEn-care-a-fost-dezb%C4%83tut-noul-Cod-al-Audiovizualului.htm
http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=37567


Moldovei” a refuzat să ofere informația solicitată pe motiv că nu ar fi furnizor de 

informație de interes public.34   

➢ În 2017, o amplă campanie desfășurată de CJI cu genericul  „O lege mai bună pentru 

jurnaliști, un cetățean mai informat!”, care își propunea să amelioreze cadrul legal 

privind accesul la informație, așa și nu a determinat Parlamentul să voteze în lectura a 

doua amendamentele la Legea cu privire la accesul la informație, pe care le-a votat în 

primă lectură încă în iulie 2016.35  

 

1.2. Opiniile și evaluările experților  

 

Cu referire la suficiența cadrului juridic, conformitatea acestuia cu standardele internaționale 

și modul în care este aplicată legislația, experții au remarcat următoarele: 

 

✓ Legislația RM acoperă în mare parte activitatea mass-mediei tradiționale – tv, radio și 

presa scrisă, dar nu există o reglementare clară a presei care apare exclusiv online. Nu 

avem în vedere redacțiile online transparente, înregistrate juridic ca SRL sau ONG. 

Anul 2017 a continuat să abunde în platforme online de știri care nu indică 

proprietarul, echipa de creație, adresa redacției, datele de contact. De regulă, astfel de 

platforme au un conținut mai mult decât bizar, pe alocuri chiar cu manipulări sau 

dezinformări evidente. În același timp, MoldData nu oferă persoanelor fizice sau 

jurnaliștilor informații cu privire la persoane care au înregistrat domeniul platformelor 

în cauză. Și aici vorbim, în special, de accesul la informație, în diferite instituții de stat 

cu acces condiționat, de comunicarea cu instituțiile statului etc. Totodată, legislația nu 

reglementează activitatea freelancerilor, blogerilor și activiștilor (ale căror acțiuni 

uneori  se suprapun cu cele ale mass-media). 

✓ În RM nu există o lege funcțională a presei, este nevoie de un nou Cod al 

audiovizualului, despre care se vorbește deja de ani buni.  

✓ Timpurile dictează măsuri drastice antipropagandă, după ce state mult mai dezvoltate 

ca RM s-au confruntat cu multiple provocări în cadrul alegerilor din anul trecut. În 

2017 a fost elaborat un proiect de lege de modificare a Codului audiovizualului, dar 

noile reglementări vizează doar posturile tv, nu și celelalte instituții media, și seamănă 

mai mult cu niște reglări de conturi între actuala guvernare și oficialii de la Kremlin.  
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✓ Şi în 2017, cadrul normativ autohton înregistrează carenţe pe cele mai importante 

segmente, esenţiale pentru dezvoltarea domeniului: lipsa prevederilor clare privind 

diminuarea concentrării proprietăţii în media, pe de o parte, şi asigurarea unei 

concurenţe loiale, pe de altă parte; lipsa prevederilor care ar asigura buna funcţionare a 

pieţei de publicitate, precum şi lipsa prevederilor care ar elimina practicile 

monopoliste de pe piaţa media. 

✓ Pe parcursul anului 2017, Codul audiovizualului a suferit unele modificări, cele mai 

importante fiind: Legea nr. 50 din 30.03.2017, prin care a fost introdusă cota 

obligatorie de 8 ore de produs autohton din volumul zilnic de emisie, difuzat în 

totalitate în intervalul orelor 06:00 – 24:00. Cel puţin 6 ore din produsul autohton în 

mod obligatoriu trebuie să fie difuzat în prime-time, dintre care cel puţin 4 ore - în 

limba română. Noile prevederi au intrat în vigoare pe 1 octombrie 2017. Experţi 

naţionali şi internaţionali au atras atenţia asupra faptului că astfel de modificări 

trebuiau să ia în considerare capacitatea reală de producţie, în special, a 

radiodifuzorilor locali, dar legislatorul nu a ţinut cont de aceste sugestii. Proiectul de 

lege nr. 189 din 13.06.2017, care vizează securizarea spaţiului informaţional al RM - 

adoptarea acestuia este direct proporţională cu contextul politic actual, or, despre 

securizarea spaţiului informaţional vorbim încă din 2014. Este de salutat intenţia 

guvernanţilor de a adopta o nouă legislație mass-media, dar în 2017 niciunul din 

proiectele de legi elaborate de către experţii naţionali nu a ajuns pe masa legislatorilor.  

✓ Multe dintre reglementările care sunt necesare și despre care experții în audiovizual au 

vorbit în ultimii ani, nu și-au găsit materializarea în perioada de referință. Nu au fost 

prevăzute reglementări speciale pentru radiodifuzorii regionali și locali, care activează 

în condiții precare; sunt neglijate conținuturile audiovizuale tot mai accesate în mediul 

online; nu sunt reglementate serviciile media la cerere.  

✓ CSM a adoptat Regulamentul privind modul de publicare a hotărârilor judecătoreşti 

propus de CSJ. Chiar dacă CSM a renunţat la controversata iniţiativă de anonimizare 

excesivă a hotărârilor judecătoreşti, după protestul societății civile, noul regulament 

adoptat are câteva prevederi care ar putea menține parțial problema anonimizării 

excesive a hotărârilor de judecată. 

✓ Guvernul RM a extins termenul de implementare a TV digitale pana în anul 2020, dar 

nimeni nu poate garanta că până atunci televiziunile, mai ales cele locale, vor fi gata 

pentru tranziție, care pune o presiune financiară enormă asupra lor.   

✓ În regiunea transnistreană există Legea cu privire la mijloacele de informare în masă 

care conține reglementări pentru toate tipurile de mass-media. Cea mai mare parte a 

http://lex.justice.md/md/369875/
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3792/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3792/language/ro-RO/Default.aspx


legii se referă la reglementarea activității instituțiilor mediatice de stat și municipale. 

De remarcat faptul, că legea nu-i recunoaște pe freelaceri în calitate de jurnaliști. Deși 

legea interzice cenzura, în realitate aceasta a devenit „politică editorială” pentru mass-

media oficială.  

✓ Legislația în vigoare ar putea asigura o bună funcționare a domeniului mediatic în 

interesul public, însă marea problemă o reprezintă aplicarea discreționară a legislației 

sau chiar neaplicarea ei de către structurile publice abilitate. Sunt frecvente cazurile 

când prevederile legale nu sunt aplicate, pentru a nu-i nemulțumi pe patronii din sfera 

politucului ai unor instituţii media. Per ansamblu, aplicarea unor standarde duble în 

funcţie de numele/apartenenţa politică a patronilor de media distorsionează piaţa şi 

impune concurenţa neloială în domeniu. 

✓ Aplicarea legislaţiei este selectivă. Un exemplu elocvent este prima monitorizare a 

serviciilor de programe a 31 de posturi de televiziune la capitolul respectării 

prevederilor art. 11 alin. (2) şi (3) din Codul audiovizualului pe parcursul a 24 de ore 

fiecare. Rezultatele monitorizării au atestat faptul că mulți radiodifuzori, inclusiv 

dintre acei care dispun de resurse financiare suficiente, nu s-au conformat prevederilor 

legale ce impun o anumită cotă de produs autohton. În particular, putem menţiona 

posturile Prime TV (volum zilnic de produs autohton: 4 ore 59 min. 25 sec.), Canal 2 

(6 ore 09 min. 53 sec.), NTV Moldova (03 ore 54 min. 34 sec.), Exclusiv TV (0 ore), 

etc.. Posturile Prime TV şi Canal 2 nu au fost sancţionate, aşa cum prevede art. 38 al 

Codului audiovizualului, alegându-se doar cu atenționare.. Mai mult, Prime TV a fost 

pus pe picior de egalitate cu un post local de televiziune, care, evident, nu are aceleaşi 

capacităţi financiare şi de producţie ca primul. Un alt exemplu este sesizarea liderului 

PPDA şi a preşedintei PAS, din 01.08.2017. Subiectul sesizării au fost imaginile 

trucate de la o conferință de presă susţinută de PAS, folosite de către Publika TV în 

cadrul emisiunii „Fabrika” din 27 iulie 2017. Monitorizarea CCA a atestat mai multe 

derogări, însă, majoritatea membrilor CCA, invocând scuzele moderatorului emisiunii, 

a decis doar să ia act de sesizarea nominalizată, fără a sancţiona postul. Un caz ieşit 

din comun este faptul că instanţa de judecată a interzis CCA să monitorizeze postul 

NTV Moldova. Prin Decizia 3/11 din 10 februarie 2017, CCA urma să efectueze o 

monitorizare generală pentru o perioadă de șapte zile. Postul de televiziune a contestat 

decizia în instanţă, solicitând, printre altele, aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii 

prin suspendarea deciziei CCA în partea ce ţine de efectuarea monitorizării la capitolul 

respectării concepţiei generale. Printr-o încheiere instanța a suspendat decizia 

http://cca.md/files/D.28-198%20din%2013.11.2017.pdf
http://cca.md/files/D.28-198%20din%2013.11.2017.pdf
http://cca.md/files/D.28-198%20din%2013.11.2017.pdf
http://cca.md/files/D.23-154%20din%2027.09.2017%20-%20Cu%20privire%20la%20examinarea%20sesizarilor%20dlui%20Andrei%20Nastase%20si%20Maia%20Sandu.pdf
http://cca.md/files/D.3-11%20din%2010.02.2017_0.pdf


nominalizată, astfel, CCA fiind în imposibilitate de a realiza monitorizarea până la 

pronunţarea unei decizii definitive. 

✓ Aplicarea legislației mass-media din RM rămâne selectivă. Un exemplu – cesionarea 

licenței către TV8.  

✓ Legea privind accesul la informație nu este respectată, fiind inventate diverse pretexte 

pentru a bloca sau a îngreuna accesul jurnaliștilor la anumite informații de interes 

public. Putem aminti, în acest context, invocarea „datelor cu caracter personal”, 

schimbările făcute pe site-urile CSM, CSJ, diverse regulamente interne ale unor 

instituții publice privind relația cu presa (cel mai recent, al Ministerului Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale) etc. 

✓ Aplicarea Legii privind protecţia datelor cu caracter personal a continuat și în 2017 să 

creeze situații confuze, atât pentru autoritățile furnizoare de informații, cât și pentru 

jurnaliști. Or, jurnalistul este obligat să motiveze necesitatea informației solicitate și 

chiar să indice autorităților în ce anume rezidă interesul public al informației solicitate. 

În același timp, nu e clar cine din cadrul instituției furnizoare de informație decide 

dacă informația solicitată este sau nu de interes public. În același context, dosarele 

cadastrale ale clădirilor care au statut de monument istoric reprezintă indubitabil un 

interes public, în special, când e vorba de persoane juridice cu acționariat în zone 

offshore. Însă Legea privind cadastrul bunurilor imobile stipulează o listă exhaustivă 

de persoane care pot obține „date despre condițiile tranzacției şi copiile de pe actele 

justificative care au servit drept temei pentru înregistrarea drepturilor asupra bunului 

imobil”, iar jurnaliștii nu se numără printre ele. Pentru comparație, în România 

jurnaliștii pot consulta dosarele cadastrale.  

✓ Deși în 2017 s-au întețit cazurile de nerespectare a Legii cu privire la accesul la 

informație de către autoritățile publice, puține sunt redacțiile care își permit să 

plătească un jurist ca să obțină informațiile prin intermediul justiției. 

✓ Multe dintre instituțiile statului acceptă prin e-mail versiunea scanată a solicitării de 

informație sau chiar o solicitare simplă în corpul e-mail-ului, în timp ce altele insistă 

doar pe versiunea fizică a solicitării. Motivarea lor e că cele electronice „nu au efecte 

juridice”, dacă nu au semnătură electronică. Totuși, chiar și instituțiile care acceptă 

solicitări online, de regulă, oricum expediează răspunsul în versiune fizică.  

✓ Persistă răspunsurile tardive la solicitările de informație, fără anunțarea în prealabil a 

motivului reținerii răspunsului, precum și accesul restricționat datorită interpretării 

eronate a Legii privind protecţia datelor cu caracter personal. Spre exemplu, 

Judecătoria sect. Râșcani a refuzat să ofere copia unei hotărâri de judecată nepublicată 



pe portalul instanțelor (hotărâre care prin definiție este un act public) și care viza un 

proces dintre două persoane juridice, care nu sunt subiect al legii respective. Persistă 

accesul restricționat la căutarea hotărârilor de judecată după numele părților pe 

portalul unic al instanţelor judecătoreşti, chiar dacă autoritățile anunțau anterior că era 

vorba de o scăpare tehnică și că aceasta va fi remediată, lucru care nu s-a întâmplat 

nici până în prezent. 

✓ Faptul că dosarele de maximă rezonanță, precum Filat, Shor și Platon, au fost judecate 

în spatele ușilor închise nu reprezintă doar o încălcare expresă a dreptului de acces la 

informație, ci și o neglijare a prevederilor constituției, care stipulează clar caracterul 

public al ședințelor de judecată. 

✓ Motivul pentru care autoritățile centrale nu au făcut public raportul „Kroll 2” integral - 

„90% din aceste nume sunt oameni absolut oneşti”, induce ideea că raportul Kroll 1 a 

fost făcut public în mod intenționat, pentru a direcționa atenția și a-l asocia doar pe 

Ilan Shor cu „jaful secolului”. 

✓ Cazurile de clonări ale paginilor web ale mai multor instituții media credibile, sesizate 

în anul 2017, demonstrează neputința sau nedorința statului de a penaliza asemenea 

lucruri și de a contribui la crearea unui mediu care să stimuleze media de calitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul II. Contextul politic 

 



Indicatorul conține o afirmație - Situația politică este: a) favorabilă activității mass-media, b) 

favorabilă în cea mai mare parte, c) favorabilă în mare parte, d) favorabilă în măsură mică, 

e) defavorabilă, care a întrunit un indice de 19.00 puncte și corespunde unei situații grave. 

 

2.1. Cronologie 

 

➢ Pe 9 ianuarie 2017, moderatoarea Natalia Morari de la TV7 anunța că pagina pe 

YouTube a canalului a fost blocată imediat după plasarea emisiunii „Interpol”, la care 

a participat interpretul Pașa Parfeni, incomod autorităților. Moderatoarea mai preciza 

că la două scrisori către organele competente canalul nu a primit nici un răspuns, în 

schimb, a fost anunțat că cineva s-a plâns de încălcarea a nu se știe căror drepturi.36  

➢ În ianuarie 2017, Jurnal TV anunța că a fost somat să părăsească în 35 de zile sediul 

pe care îl închiria. Datoria pentru chirie, potrivit Jurnal TV, era doar un pretext, în 

realitate fiind vorba de continuarea atacurilor „din partea structurilor mediatice 

deţinute de către oligarhul Vladimir Plahotniuc, cât şi din partea instituţiilor statului 

controlate de acesta”.37  

➢ La începutul lunii februarie, raportorul pentru RM în Parlamentul European, Petras 

Auštrevičius, a emis un comunicat de presă în care a făcut apel către instituțiile puterii 

– Președinție, Parlament, Guvern – să facă tot posibilul ca independența și libertatea 

presei să fie pe deplin asigurate în RM. În context, Petras Auštrevičius își exprima 

îngrijorarea față de „circumstanțele în care sunt forțate să-și desfășoare activitatea 

unele medii independente – Jurnal TV și TV 7”. În opinia oficialului european, 

diversele dificultăți de ordin administrativ și juridic cu care se confruntă media în 

exercitarea funcțiilor sale „nu pot fi justificate în niciun fel”.38  

➢ In februarie, TV „Vocea Basarabiei”, afiliată, potrivit unor analiști, PLDM, și-a 

întrerupt emisia. În media s-a vehicular ideea că CCA a decis sistarea emisiei. CCA a 

negat public implicarea sa, afirmând că emisia a fost întreruptă din inițiativa 

radiodifuzorului.39  

➢ La începutul lunii aprilie, s-a aflat că Exclusiv Media, companie care aparține 

deputatului PSRM Corneliu Furculiță, a devenit coproprietară la sales house Nova TV 

                                                           
36

http://www.jurnal.md/ro/social/2017/1/9/contul-de-youtube-al-tv7-blocat-imediat-dupa-publicarea-editiei-interpol-care-l-a-avut-drept-invitat-pe-pasha-parfeni/  
37

http://unimedia.info/stiri/jurnal-tv--somat-sa-paraseasca-sediul-in-35-de-zile-consideram-imposibila-si-inoportuna-activitatea-normala-a-trustului-in-conditiile-actuale-126144.html 
38

http://media-azi.md/ro/stiri/petras-au%C5%A1trevi%C4%8Dius-dificult%C4%83%C8%9Bile-de-ordin-administrativ-%C8%99i-juridic-cu-care-se-confrunt%C4%83-media   
39

http://www.realitatea.md/posturile-de-radio-si-tv----vocea-basarabiei----si-au-intrerupt-emisia--cca-neaga-implicarea-sa_52911.html  

http://www.jurnal.md/ro/social/2017/1/9/contul-de-youtube-al-tv7-blocat-imediat-dupa-publicarea-editiei-interpol-care-l-a-avut-drept-invitat-pe-pasha-parfeni/
http://unimedia.info/stiri/jurnal-tv--somat-sa-paraseasca-sediul-in-35-de-zile-consideram-imposibila-si-inoportuna-activitatea-normala-a-trustului-in-conditiile-actuale-126144.html
http://media-azi.md/ro/stiri/petras-au%C5%A1trevi%C4%8Dius-dificult%C4%83%C8%9Bile-de-ordin-administrativ-%C8%99i-juridic-cu-care-se-confrunt%C4%83-media
http://www.realitatea.md/posturile-de-radio-si-tv----vocea-basarabiei----si-au-intrerupt-emisia--cca-neaga-implicarea-sa_52911.html


Grup. Din 2017 sales house a început să vândă publicitate televiziunilor afiliate 

PSRM: Accent TV, НТВ-Moldova și THT-Сomedy.40  

➢ Pe 5 aprilie 2017, într-un editorial publicat pe portalul de expresie 

rusă Newsmaker.md, jurnalistul Vladimir Soloviov relata o situație în care ar fi fost 

urmărit de o mașină necunoscută, de mai mult timp, atunci când stătea la cafenea sau 

c\nd se deplasa cu transportul public. După părerea lui, astfel de urmăriri au devenit o 

normă în RM. „În Moldova nu poți găsi persoane care sunt în opoziție față de putere și 

care nu s-au plâns vreodată de supraveghere”. Soloviov explica situația ca pe o 

consecință a activității sale de jurnalist.41  

➢ În aprilie, liderul Partidului „Frontul Salvării Moldovei”, președintele Federației 

Naționale Sportive de Armwrestling din Moldova și al ONG-lui „Pro Chişinău”, 

Marcel Darie, a devenit proprietarul postului de televiziune Moldova Sport. „Fiind 

noul proprietar al postului tv, îmi doresc să schimb lucrurile în acest domeniu, iar 

politicienii să atragă o atenție mai sporită sportivilor și să-i susțină financiar atunci 

când aceștia merg la diferite campionate naționale și internaționale de unde se întorc 

cu victorie și ne reprezintă cu mândrie țara”, a menționat Marcel Darie.42  

➢ La sfârșitul lunii mai, televiziunile CTC-Mega și Familia Domashniy și-au schimbat 

proprietarul, revenind Victoriei Rusu, fondatoare a companiei Real Radio SRL. 

Anterior, fondator la Real Radio SRL și proprietar al celor două televiziuni era Dorin 

Pavelescu, director general al sales house Casa Media, controlată de liderul PDM, 

Vl.Plahotniuc. De notat, că adresa juridică a companiei Real Radio SRL a rămas 

neschimbată – Ghioceilor 1, la care sunt înregistrate  Publika TV, Prime TV, Canal 2, 

Canal 3, Muz FM, Publika FM, Maestro FM, Like FM, Русское Радио, Radio One și 

sales house Casa Media.43  

➢ La mijlocul lunii iunie, CO al IPRA a solicitat legislativului autonomiei să-și retragă 

hotărârea, prin care a calificat activitatea CO drept „nesatisfăcătoare”. CO își motiva 

solicitarea prin faptul că legea autonomiei nu prevede controlul legislativului asupra 

activității CO al IPRA.44 

➢ La sfârșitul lunii iunie, echipa TVR Moldova a fost exclusă din lista jurnaliștilor care 

urmau să participe la discuția cu președintele RM la vila prezidențială de la Holercani,  

motivul invocat fiind că „TVR Moldova nu se înscrie în formatul discuțiilor”. Într-un 
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final, jurnaliștilor TVR Moldova li s-a permis, totuși, să participe la clubul de 

discuții.45  

➢ În iulie, Jurnal TV adresa un semnal de alarmă partenerilor de dezvoltare, în care, între 

altele, preciza că în cadrul ședinței publice a CCA din 21 iulie „urma să fie examinată 

sesizarea depusă de Andrei Năstase asupra unor ştiri difuzate pe 25 mai 2017, cu titlul 

„Andrei Năstase se retrage din politică. A minţit când a spus că nu a promovat 

uninominalul”, la posturile de televiziune Prime TV, Canal 2, Canal 3, Publica TV, ce 

aparţin președintelui PDM Vladimir Plahotniuc şi care aveau un caracter denigrator şi 

dezinformator. Direcţia monitorizare din cadrul CCA a verificat acele reportaje şi a 

constatat că ele contravin legislaţiei audiovizuale.n mod surprinzător, însă, 

preşedintele CCA, Dragoş Vicol, a intervenit cu un discurs, în cadrul căruia s-a axat pe 

neregulile comise de posturile menţionate, adăugând că, după difuzarea acelui reportaj 

dezinformator,  Jurnal TV de asemenea a difuzat o ştire, în care s-a referit la falsul 

transmis de acele posturi de televiziune,  prin urmare,va fi sancţionat pentru faptul că a 

efectuat o justiţie televizată, fără a aştepta concluzia CCA  despre reportaj. Totodată, 

Dragoş Vicol le-a indicat colegilor săi că nu trebuie să aplice acum o sancţiune 

posturilor de televiziune deconspirate ca practicând manipularea, ci urmează să 

includă în această listă şi Jurnal TV, amânând examinarea chestiunii pentru o altă 

dată”.46 

➢ La sfârșitul lui iulie 2017, Constantin Grigoriță, fotoreporter, nu a avut acces la 

conferința organizată de către președintele Igor Dodon la Reședința Prezidențială de la 

Condrița. Grigoriță a menționat pe o rețea de socializare că, deși a solicitat cu două 

zile înainte acces la conferință, precum au făcut toți jurnaliștii, nu s-a regăsit pe listele 

celor admiși și nici nu i s-a explicat motivul pentru care nu a fost inclus în listă.47   

➢ La începutul lunii august 2017, redactorul-şef al publicaţiei „Glasul Naţiunii” anunța 

că redacția a fost ţinta mai multor atacuri: „Pe data de 30 iulie, aproximativ la ora 

16:00, colaboratorii publicaţiei „Glasul Naţiunii” au depistat că în faţa sediului primei 

publicaţii cu grafie latină din Basarabia postbelică au fost aruncate mii de fiţuici cu 

caracter denigrator la adresa liderilor opoziţiei antioligarhice… De acest act huliganic, 

bănuim Ministerul de Interne…”.48  
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➢ Pe 9 august 2017, cu ocazia aniversării a 25-a de la lansarea primului canal tv de stat 

de la Tiraspol, autoritățile transnistrene au acordat mai multor angajați din mass-media 

medalii, diplome de onoare și scrisori de gratitudine.49  În fond, este o dovadă a 

faptului că o parte a mass-media de la Tiraspol face front comun cu puterea.  

➢ La începutul lunii octombrie 2017, liderul de la Tiraspol Vadim Krasnoselski i-a cerut 

așa-zisului ministru al securității din regiune, Valerii Ghebos, să renunțe la blocarea 

unor surse media, deoarece această practică este „negativă”. Cerința a venit după ce 

Deschide.MD a scris că accesul la pagină a fost blocat pentru locuitorii din 

Transnistria. „Acestea sunt scurgeri direcționate de informații din partea persoanelor 

care nu locuiesc în Transnistria. Ele au drept scop destabilizarea situației în 

republică”, a declarat Valerii Ghebos într-un dialog cu Krasnoselski, care i-a atras 

atenția „ministrului apărării” că astfel de practici poartă un caracter negativ și că 

organele competente ar trebui să se abțină de la astfel de acțiuni. Mai mulți cititori din 

stânga Nistrului au comunicat că, dacă folosești providerul IDC din regiune, site-ul 

pur și simplu nu poate fi accesat, în timp ce alte site-uri moldovenești pot fi accesate 

fără probleme. Operatorii providerului IDC au negat faptul că ar fi blocat accesul 

locuitorilor din regiune la pagina Deschide.md.50 

➢ Pe 20 octombrie 2017, ședința CCA a fost amânată din lipsă de cvorum. Pe agendă 

figurau mai multe chestiuni, între care și cererea de cesiune a licenței de emisie a 

postului de televiziune TV8. Membrul CCA, Nicolae Damaschin, susținea că, în 

decursul celor șase ani ai mandatului său, nu își amintește să fi existat o situație 

similară la CCA. Reprezentanții TV8, prezenți în sală, au declarat că „lipsa de cvorum 

ar avea legătură cu examinarea cererii de cesiune a licenței de emisie pentru TV 8".51 

➢ La sfârșitul lunii octombrie 2017, consiliul raional Taraclia a efectuat un audit intern 

la publicația ”Свет”, al cărei fondator este. Drept motiv a servit, chipurile, pierderile 

redacției în urma materialelor publicate, dar „neplătite”.52 De remarcat, că în fruntea 

comisiei de audit a fost desemnat un consilier raional din partea PDM. Potrivit 

acestuia, apartenența redactorului-șef la formațiunea „Partidul Nostru” se răsfrânge 

asupra politicii editoriale, iar dacă fondator este consiliul raional, publicarea 

materialelor fără plată trebuie să aibă acordul  fondatorului. Analiștii au calificat 

acțiunea drept răfuială politică.  
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➢ La începutul lunii decembrie 2017, organizațiile neguvernamentale de media își 

exprimau îngrijorarea față de ultimele declarații ale premierului Pavel Filip în legătură 

cu poziția critică a presei față de acțiunile guvernării. Referindu-se la succesele pe care 

le-a obținut RM în politica externă în ultimul timp, prim-ministrul a lăsat să se 

înțeleagă că mass-media ar fi implicate într-o campanie de propagandă concentrată pe 

minimalizarea impactului succeselor guvernării.53   

➢ Pe 12 decembrie 2017, fotojurnalistul Constantin Grigoriță a protestat în fața 

Reședinței de Stat față de atitudinea Președinției, care nu acceptă prezența acestuia la 

evenimentele organizate de instituție. Fotojurnalistul a acționat în judecată Aparatul 

președintelui și pe președintele Dodon pentru îngrădirea accesului la informație.54  

➢ În decembrie 2017, APG, contrar Legii cu privire la radio și televiziune, pe care a 

adoptat-o în martie 2016, a demis întreaga componență a CO al IPRA. Președinta CO 

a declarat că hotărârea APG va fi atacată în instanță.55  

 

2.2. Opiniile și evaluările experților  

 

Referindu-se la contextul politic în care a activat mass-media, experții au remarcat 

următoarele: 

 

✓ Aparent, contextul politic din RM ar trebui să fie favorabil activităţii mass-media, 

deoarece regimul politic se declară democratic, cenzura este în afara legii, nu există 

interdicţii pentru crearea mediilor de informare cu politică editorială de orice orientare 

ideologică etc. Însă concentrarea mediatică excesivă a proprietăţii în mâinile unor 

politicieni sau persoane interpuse care acţionează în interesul acestora, utilizarea 

masivă a instituţiilor media pe post de instrumente de manipulare politcă şi 

discreditare a oponenţilor politici are drept consecinţă deteriorarea climatului de 

funcţionare a instituţiilor media şi decredibilizarea acestora. De rând cu o acțiune 

salutabilă – constituirea Grupului de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-

media, au existat tergiversări vădite în aprobarea de către CCA a cererii de cesionare a 

licenţei de emisie a TV8..  

✓ Anul 2017, ca şi anul precedent, a fost marcat de o situaţie politică ce a afectat 

exercitarea misiunii fireşti a mass-media în RM, deși nu a fost un an electoral. 
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Mediaholding-ul General Media Group Corp., deținut de Vl. Plahotniuc, a mimat 

deconcentrarea proprietății, iar, concomitent, o altă dimensiune a concentrării a putut 

fi observatăși și la televiziunile controlate de unii politicieni socialiști.  

✓ Activitatea mass-media independente devine tot mai dificilă. Se puntot felul de  

presiuni pe mediile care au o altă poziție decât cea a guvernării. Actualul context 

politic favorizează manipularea și propaganda internă prin intermediul mass-media 

controlate de partidele politice aflate la guvernare.  

✓ În același context politic, deloc propice pentru mass-media, procuratura a audiat-o pe 

jurnalista CIJ, Mariana Rață, în urma unei plângeri penale depuse de fostul comisar de 

Chișinău, Vladimir Botnari, care între timp a devenit șef al Direcției securitate din 

cadrul Moldtelecom, controlat de PDM.   

✓ Fenomenul monopolizării pieței media a continuat în 2017. Putem remarca două mari 

trusturi de media – cel deținut de persoane apropiate partidului de la guvernare, PDM, 

și al doilea – aparținând unor persoane apropiate președintelui Igor Dodon. Celelalte 

câteva instituții media existente sunt departe, ca dotare și forțe, de a concura cu aceste 

trusturi.  

✓ Luând în considerare monopolul pieței de publicitate tv și apartenența politică a mai 

multor platforme media putem afirma că anume contextul politic defavorizează 

calitatea presei din RM.  

✓ Crearea peste noapte a Agenției Servicii Publice a pus unele structuri (Cadastru, 

Camera Înregistrării de Stat) în imposibilitatea de a furniza informații, fie direct, fie 

prin intermediul serviciilor online cu plată, timp de mai multe zile, din care cauză 

documentarea unor subiecte a fost tergiversată. Totodată,  crearea Agenției pare să 

comporte și o modalitate centralizată de a urmări/controla fluxul de informație. Mai 

mult, de la instituirea Agenției Servicii Publice, site-ul www.cadastru.md nu mai poate 

fi accesat de la un computer din Moldova care rulează VPN. Altfel spus, utilizatorul 

este parțial dezarmat când dezactivează VPN-ul ca să acceseze site-ul respectiv, 

existând riscul de a-i fi urmărite alte mișcări/căutări pe care le face în mediul online. 

✓ Inițiativa autorităților din 2017 de a institui legal limite la finanțarea din exterior a 

activității ONG-urilor, reguli suplimentare de transparență financiară, precum și 

sancțiuni, împotriva cărora s-a pronunțat societatea civilă, constituie, de fapt, un 

semnal de avertizare/presiune foarte clar și îngrijorător pentru ONG-urile care 

activează în bază de granturi. Declarația președintelui Igor Dodon, care a dat drept 

exemplu cazul Ungariei în lupta cu „agenții străini”, este  elocventă în acest sens.  

http://www.cadastru.md/


✓ Poșta Moldovei, fiind influențată politic, face jocul guvernării, împiedicând la 

maximum distribuirea (abonare și vânzare) a publicațiilor periodice mai „gălăgioase”.  

✓ Deși a fost creat Grupul de lucru privind îmbunatățirea legislației mass-media, nu 

există certitudine că proiectele de acte normative elaborate vor fi susținute de 

majoritatea parlamentară. 

✓ În regiunea transnistreană, mass-media oficiale și municipale sunt utilizate în calitate 

de instrument de propagandă și PR în folosul autorităților nerecunoscute și de luptă 

împotriva oponenților politici. În jocurile și luptele politice deseori sunt atrase și mass-

media private. De menționat, că holding-ul Șerif finanțează mediile private care îl 

susțin pe    liderul autoproclamat de la Tiraspol și partidul „Обновление”, majoritar în 

legislativul din regiune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul III. Mediul economic 

 



Indicatorul conține două afirmații. 

Prima: Mass-media sunt a) independente economic, b) în mare măsură, c) în măsură medie, 

d) în măsură mică, e) nu sunt independente - a întrunit 18 puncte, ceea ce corespunde unei 

situații grave. 

A doua afirmație: Mass-media sunt a) independente editorial, b) în mare măsură, c) în 

măsură medie, d) în măsură mică, e) nusunt  independente - a întrunit, de asemenea, 18 

puncte și corespunde unei situații grave. 

Potrivit estimărilor experților-evaluatori, mediul economic a întrunit un indice de 18 puncte și 

corespunde unei situații grave. 

 

3.1. Cronologie: 

 

➢ La începutul lunii martie 2017, Uniunea Jurnaliștilor din RM a fost forțată să 

părăsească sediul din Casa Presei în urma unui litigiu cu Întreprinderea de Stat Casa 

Presei. Președintele în exercițiu al Uniunii explica: „Situația s-a creat după ce 

directorii Casei Presei au tot majorat tariful pentru chirie, ne-au tot pus amenzi până s-

a ajuns la datoria de peste 200 de mii de lei”. De-a lungul anilor, Uniunea Jurnaliștilor 

a făcut numeroase demersuri pe lângă Guvern ca edificiul să fie transmis în folosință 

organizației jurnaliștilor profesioniști, dar aceste demersuri au rămas nesoluționate.56  

➢ În martie 2017, specialiști de la televiziunea TRT din Turcia au instalat echipamente 

noi în studiourile IPRA,57 lucru imposibil de realizat din contul bugetului 

radiodifuzorului public regional.  

➢ În martie 2017, ANRCETI anunța că numărul clienţilor serviciilor tv prin cablu scade, 

iar tendința se menține în ultimii trei ani.58  

➢ La finele lunii martie, premierul Pavel Filip, într-un editorial publicat pe portalul  

euractiv.com., se arăta convins că mass-media din RM ar trebui susținută de investitori 

străini, pentru a se dezvolta și a deveni o adevărată putere a patra. Totodată, Pavel 

Filip afirma că în următoarele sale vizite oficiale se va întâlni cu reprezentanți ai 

companiilor europene, cu care va discuta despre piața media din RM și va îndemna 

organizațiile importante de media din Europa și SUA să investească în mass-media din 

RM.59  
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➢ La începutul lunii aprilie 2017, posturile tv locale/regionale solicitau crearea de către 

stat a unui multiplex regional, exprimându-și temerea că, după 31 decembrie 2017, 

odată cu trecerea la televiziunea digitală, își vor pierde mai mult de o jumătate din 

publicul-țintă sau chiar vor dispărea din cauza lipsei de bani. ONG-urile de media, în 

acest context, atrăgeau atenția la faptul că, dincolo de aspectele tehnice ale tranziției la 

televiziunea digitală, trebuie să se ia în considerare și alte momente importante, cum ar 

fi menținerea diversității conținutului mediatic, pe care o asigură în prezent mass-

media locală.60  

➢ La începutul lunii mai, cu ocazia Zilelor Libertății Presei, premierul Pavel Filip a 

adresat o scrisoare liderilor a 12 trusturi media globale, îndemnându-i să investească  

în presa moldovenească. E vorba de 21st Century Fox, Central European Media 

Enterprises, Discovery Communications, Liberty Global, RTL Group, Sanoma, 

Viasat, Mediaset, Funke Mediengruppe-Waz, Ringier, Time Warner, Vivendi.61 În 

perioada de referință, niciun trust media global nu a dat curs îndemnului premierului 

moldovean.  

➢ La sfârșitul lunii mai, Comisia parlamentară pentru mass-media a organizat audieri 

publice la subiectul „Starea presei periodice, impedimente în editarea și distribuirea 

edițiilor periodice”. În cadrul discuțiilor au participat deputați, reprezentanți ai „Poștei 

Moldovei”, ai MTIC, Primăriei mun. Chișinău, societății civile și mass-media. 

Reprezentanții publicațiilor periodice au acuzat „Poșta Moldovei” că nu a negociat cu 

redacțiile contractele de prestări servicii și a impus plăți suplimentare pentru 

ambalarea fiecărui ziar. Reprezentanții „Poștei Moldovei” au afirmat că impun costuri 

suplimentare pentru a nu înregistra pierderi. Președintele Comisiei parlamentare 

pentru mass-media, Vladimir Hotineanu, a propus formarea unui grup de lucru pentru 

a elucida situația, iar primul subiect discutat să fie prevederile contractuale.62 De 

precizat, că până la finele anului nu s-au produs schimbări în relația redacțiilor presei 

scrise cu „Poșta Moldovei”. 

➢ La începutul lunii iunie 2017, Agenția de Stat pentru Proprietatea intelectuală 

(AGEPI) a publicat o încheiere a Curții de Apel Chișinău prin care este dispusă 

aplicarea sechestrului asupra obiectelor de proprietate intelectuală a întreprinderii 

Media Resurse SRL, care administrează posturile de televiziune Euro TV și Alt TV, ca 

urmare a inițierii procedurii de insolvabilitate. Posturile de televiziune Euro TV și Alt 
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TV au fost preluate, în septembrie 2014, de Media Resurse SRL, fondată de Klassika 

Media SRL. Deși brandul Klassika este asociat pe parcursul mai multor ani cu Ilan 

Shor, de această dată în calitate de fondator al Klassika Media SRL a apărut Rita Țvic. 

Numele acesteia este citat în raportul Kroll 1  în contextul fraudelor de la Unibank, 

Banca de Economii și Banca Socială. În raport se menționează că off-shorul Harrogate 

Consulting LP a oferit împrumuturi acționarului Unibank Rita Țvic.63  

➢ În iunie 2017, CO al IPRA a sistat până în septembrie plata onorariilor pentru angajați, 

motivând acțiunea prin datoriile de peste 240 de mii MDL, pe care le are instituția la 

acest capitol de cheltuieli.64 De remarcat, că atât IPRA, cât și IPNA, au semnalat în 

permanență insuficiența bugetului pentru exercitarea misiunii ce le revine ca 

radiodifuzori publici.  

➢ În iunie, portalul de transmisiuni online Privesc.eu a făcut parteneriat cu nouă portaluri 

web, prin care a lansat un nou serviciu pentru cei care organizează evenimente și vor 

ca o mare parte din populație să afle despre ele. Astfel, Privesc.eu urma să transmită 

live evenimentul, iar nouă jurnaliști de la nouă portaluri de știri, urmărindu-l, trebuiau 

să scrie știri despre acesta. Cele nouă portaluri sunt: Agora.md, Deschide.md, 

Diez.md, Timpul.md, Moldova.org, Newsmaker.md, Unimedia.info, 

Ziarulnational.md, Zugo.md.  Contractul de parteneriat prevedea ca sumele câștigate 

să fie distribuite portalurilor proporțional, conform traficului generat, timp de 72 de 

ore.65  

➢ În iunie 2017, CCA, în ședință publică, a examinat demersurile „REAL RADIO” SRL, 

fondatoarea posturilor de televiziune „CTC Mega” și „Familia Domashniy”, care a 

solicitat CCA excluderea din genul de activitate a difuzării serviciului de programe 

prin Multiplexul A, deoarece nu dispune de resurse financiare necesare; „JEVISE” 

SRL, fondatoarea postului de televiziune „AGRO TV MOLDOVA”, și „Canal 

Regional” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Canal Regional”, care au 

solicitat acordarea unui termen suplimentar de șase  luni pentru implementarea 

proiectului pentru Multiplexul A; și ÎCS „Jurnal de Chișinău Plus” SRL, fondatoarea 

postului de televiziune „Jurnal TV”, care a solicitat acordarea unui termen 

suplimentar  până la începutul trimestrului I al anului 2018, pentru începerea efectivă a 

emisiei în cadrul Multiplexului A. La ședință au fost prezenți reprezentanți ai MTIC și 

IS „Radiocomunicații”, care s-au pronunțat împotrivă. În cele din urmă, CCA a decis 
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să acorde posturilor TV „AGRO TV MOLDOVA”, „Canal Regional” și „Jurnal TV” 

un termen suplimentar, până la 30 noiembrie 2017, pentru a începe emisia prin 

Multiplexul A. Totodată, Consiliul a cceptat și solicitarea posturilor „CTC Mega” și 

„Familia Domashniy” de a exclude din genul de activitate difuzarea serviciului de 

programe prin Multiplexul A.66 

➢ În iunie 2017, postul de televiziune „Moldova Sport” s-a reorganizat în postul 

generalist „Impact TV”, după ce a trecut prin mai multe perioade dificile de ordin 

financiar. Noul proprietar a devenit politicianul Marcel Darie, liderul Partidului 

„Frontul Salvării Moldovei” și președinte al Federației Naționale de Armwrestling din 

Moldova. Marcel Darie este un politician care vine din lumea afacerilor și care, în anii 

2011 și 2015, a candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău.67  

➢ Începând cu 29 iulie 2017, postul de televiziune Realitatea TV, după trei ani de la 

fondare și-a suspendat activitatea pentru o perioadă nedeterminată.68 Dumitru Țîra, 

proprietarul Grupului de presă "Realitatea", a invocat probleme financiare.  

➢ La mijlocul lunii august 2017, autoritățile anunțau că peste 70 mii de familii social- 

vulnerabile vor beneficia gratuit din partea statului de convertoare, dispozitive speciale 

de recepție a semnalului digital pentru televizoarele de tip vechi, în contextul tranziției 

la televiziunea digitală. Suma necesară implementării acestui proiect, conform 

estimărilor Ministerului Finanțelor, era de 50 de milioane MDL și ar fi fost deja 

identificată.  

➢ La începutul lunii august, portalurile de știri Agora.md și Unimedia.info s-au retras 

din Studiul de măsurare a traficului și audienței pe Internet realizat de Biroul de Audit 

al Tirajelor și Internetului (BATI).69 Reprezentanții  portalurilor au precizat că motivul 

este de ordin financiar. Directorul executiv al BATI, Stanislav Popov a confirmat 

poziția celor două instituții mediatice și a afirmat că acestea au reziliat contractul din 

proprie inițiativă, invocând motive economice.  

➢ La mijlocul lunii noiembrie 2017, IPRA a început emisia și pe satelit.70 Acest lucru a 

fost posibil datorită utilajului și sprijinului tehnic oferit din partea Turciei.  

 

3.2. Opiniile și evaluările experților 
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Referindu-se la mediul economic în care a activat mass-media, experții au remarcat 

următoarele: 

✓ Legislaţia RM nu prevede actualmente reglementări specifice pentru afacerile de 

media. Cadrul juridic existent este insuficient pentru a asigura o concurenţă echitabilă 

pe piaţa mass-media şi cea a publicităţii. Avem nevoie de prevederi clare care, puse în 

aplicare, să facă ordine, mai ales, în regimul de proprietate.  

✓ Independenţa editorială este direct proporţională cu cea economică, însă pe o piaţă 

destul de mică, cum este cea a RM, care nu este reglementată suficient, iar 

reglementările existente nu funcţionează sau sunt aplicare discreţionar, independenţa 

economică este extrem de greu de obținut. Pe piaţa noastră se acţionează cu metode şi 

politici de dumping, nu există măsurări independente ale audienţei (în special, în 

domeniul audiovizualului), iar activitatea celor mai mari case de vânzări este, la fel, 

monopolizată, existând suspiciuni de înţelegeri de cartel între proprietarii 

holdingurilor mediatice, îndreptate spre eliminarea concurenţilor de pe piaţă. 

✓ În condițiile de precaritate economică și având în vedere faptul că din an în an asistăm 

la diminuarea resurselor financiare care rămân să deservească mediile tradiționale (tv, 

radio, ziare), este tot mai dificil să vorbim despre activități economice profitabile. 

Potrivit unor informații neoficiale, cu foarte puține excepții, televiziune din RM 

cheltuiesc cu mult mai mulți bani decât câștigă din vânzarea obiectului de activitate. 

Sigur, există instituții media care trăiesc din publicitate și depun efort pentru a rezista, 

dar, mai degrabă, patronii de media continuă să trateze instituția nu ca afacere, ci ca 

instrument de promovare a intereselor personale și a propriei imagini. De obicei, acest 

lucru poate fi depistat în timpul unor monitorizări tematice de conținuturi sau în 

campaniile electorale.  

✓ În situația actuală a RM, practic, este imposibil să fii independent economic în mare 

măsură. Piața de publicitate e foarte slabă, puterea de cumpărare a populației este 

foarte mică, astfel că redacțiile sunt nevoite să mențină prețuri mici la abonare și la 

publicitate, pentru a-și menține cititorii și a atrage agenții de publicitate, fapt care le-ar 

asigura un tiraj ce le-ar permite să supraviețuiască.  

✓ În RM, redacțiile  care se pot declara independente din punct de vedere financiar pot fi 

numărate pe degete. Această independență rezultă preponderent din proiectele 

câștigate din afară sau din susținerea financiară a altor state acordată direct redacțiilor, 

fie că vorbim de Rusia („Sputnik”), România („TVR”, „Radio Chișinău”) sau SUA 

(„Europa Liberă”). 



✓ Tv și media online sunt atractive pentru plasarea publicității, dar volumul de 

publicitate în mare parte este gestionat de case de vânzări controlate de reprezentanți 

ai guvernării, fapt ce influențează considerabil deciziile de plasare a publicității la 

anumite tv, în ziare sau la radio. 

✓ Dependența financiară de factorul politic a multor platforme media face ca acestea să 

nu fie sustenabile și calitative.  

✓ Majoritatea mass-media depinde de patroni sau donatori. În 2017, s-a observat că și 

unele instituții online, deși necesită cheltuieli mai mici în comparație cu  televiziunea, 

radioul sau printul, s-au implicat în proiecte finanțate de donatori externi.  

✓ Din moment ce patronul finanțează/deține o anumită instituție, politica editorială se 

pliază pe dorințele/interesele acestuia. Exemplele sunt la vedere -  cazul holdingului 

„JURNAL”, care îl menajează pe Andrei Năstase, liderul PDA;  al holdingului 

„GMG” – Prime TV, Canal2, Canal3 și Publika TV, – portavoce și lustruitoare a 

imaginii PDM, în general, și a liderului PDM, Vl. Plahotniuc, în particular; lsau  

AccentTV, NTV etc., afiliate PSRM și (ex)liderului său, Igor Dodon, actualul 

președinte al RM, precum și alte instituții media afiliate politic.  

✓ Dacă unele instituții media sunt finanțate de anumiți „sponsori”, inclusiv politicieni, 

acestea nu au cum să fie independente editorial. La ora actuală, pot fi independente 

editorial doar publicațiile și posturile tv care reușesc să obțină diverse granturi de la 

finanțatori externi sau aleg să muncească mai mult din entuziasm. 

✓ Şi în 2017, concentrarea proprietăţii în mass-media şi monopolizarea pieţei de 

publicitate rămân a fi probleme stringente, şi în 2017, unele instituţii media din RM 

rămân a fi instrumente de manipulare şi dezinformare, fiind dependente economic de 

patronii lor. 

✓ Nici la nivel local situația nu este mai bună. Multe instituții media depind într-o 

măsură considerabilă de autoritățile locale – fie închiriază de la ele spații pentru oficiu, 

fie primesc constant publicitate sau prestează anumite servicii pentru ele (publicarea 

unor acte, decizii, anunțuri etc.), iar această dependență le face să evite să abordeze 

subiecte care vizează, direct sau indirect, administrația locală sau pe unii reprezentanții 

ai acesteia.  

✓ La nivel local, situația economică nu poate favoriza independența editorială. 

Publicitatea, și așa puțină, nu ajunge în regiuni. Mass-media locală, practic, este 

exclusă de la repartizarea publicității. 

✓ În regiunea transnistreană majoritatea mass-media este finanțată de la buget și 

constituie din start întreprinderi economice care activează în pierdere. În asemenea 



caz, politica editorială depinde în totalitate de finanțator. Mass-media private, puține la 

număr, au mari probleme financiare. Încasările din publicitate sunt foarte mici sau 

lipsesc. Unele obțin granturi din exterior, dar nici pe departe în mod sistematic.  

✓ În situația în care mass-media este dependentă economic, aceasta tot mai des acceptă 

comenzi, în loc să practice un jurnalism de calitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul IV. Mediul profesional 

 

Indicatorul conține două afirmații.  



Prima: Procesul de profesionalizare a mass-media este a) suficient, b) suficient în cea mai 

mare parte, c) suficient în mare parte, d) suficient în măsură mică, e) insuficient - a întrunit 

30 de puncte, ceea ce corespunde unei situații marcate de probleme grave. 

A doua afirmație: Procesul de profesionalizare a mass-media este a) eficient, b) eficient în 

cea mai mare parte, c) eficient în mare parte, d) eficient în măsură mică, e) ineficient  - a 

întrunit 24 de puncte și corespunde unei situații grave. 

 

Astfel, potrivit estimărilor experților-evaluatori, procesul de profesionalizare a întrunit un 

indice de 27 de puncte și corespunde unei situații grave. 

 

4.1. Cronologie 

 

➢ În ianuarie, ONG-urile de media au lansat o campanie de susținere a jurnalismului de 

investigație și a accesului la informație, semnalând cu îngrijorare cazurile tot mai 

frecvente de intimidare a jurnaliştilor care realizează investigaţii bine documentate pe 

subiecte de interes public major şi de blocare a accesului la informație în baza unor 

interpretări eronate şi abuzive a legii privind protecţia datelor cu caracter personal. În 

cadrul acestei campanii au fost organizate mai multe activităţi, inclusiv cluburi de 

presă, o conferinţă cu participarea experţilor din ţară şi de peste hotare ș.a. Autoritățile 

publice au fost chemate să interpreteze și să aplice legea privind protecția datelor cu 

caracter personal în mod rezonabil și în conformitate cu standardele europene.71  

➢ La sfârșitul lunii ianuarie 2017, Deutsche Welle, Germania, anunța o invitație pentru 

tinerii interesați să facă parte dintr-un program de însușire a jurnalismului de calitate 

cu o companie media internaţională. Pentru ca stagiarii să se poată deplasa în 

Germania, Deutsche Welle oferea întreaga asistență în procesul de obținere a vizelor. 

Stagiul era programat pentru septembrie 2017.72  

➢ În perioada 2 - 3 martie, la Chișinău a avut loc ședința anuală a Rețelei regionale a 

Consiliilor de Presă din țările membre ale Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, 

Belarus, Moldova, Georgia şi Ucraina) și din Federația Rusă. Agenda evenimentului, 

între altele, a inclus și o trecere în revistă a evoluțiilor pe segmentul de 

autoreglementare în fiecare din țările participante.73  
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➢ În luna mai, CJI a făcut publică propunerea ca, începând cu luna septembrie 2017, în 

școli să fie introdus un curs opțional de educație media, fiind elaborat și un curriculum 

pentru clasele primare.74 Cursul, în cadrul unui proiect pilot, a fost introdus în peste 20 

de școli din țară. 

➢ La mijlocul lunii mai 2017, CJI a lansat studiul „Protecția datelor cu caracter personal 

vs. libertatea de exprimare și informare”, semnat de avocata Tatiana Puiu. Studiul a 

fost prezentat în cadrul unei dezbateri publice care a reunit, la o masă comună de 

dialog, reprezentanți ai Parlamentului, ai CNPDCP, ai ministerelor Justiției și 

Afacerilor Interne, ai CSM, ai Centrului de Resurse Juridice din Moldova, precum și 

jurnaliști, experți media, manageri din presă. Documentul face o radiografie a situației 

curente din domeniul datelor cu caracter personal din perspectiva asigurării libertății 

de exprimare și a accesului la informație, evaluează cadrul legal autohton și îl 

raportează la bunele practici europene, propune mecanisme noi, optime,  ce ar 

îmbunătăți situația din domeniu.75   

➢ La sfârșitul lui iunie 2017, studenții celei de-a XI-ea promoții a Școlii CJI de Studii 

Avansate în Jurnalism au primit Certificatele de Studii76, iar în august a fost anunțată 

admiterea pentru un nou ciclu academic.77 

➢ La sfârșitul lunii august, ONG-urile de media au condamnat public restricțiile și 

practicile de îngrădire a accesului la informație impuse de Președinția RM 

fotoreporterului Constantin Grigoriță, căruia i-a fost refuzat accesul la briefingul 

președintelui Igor Dodon, fără explicații și/sau solicitarea unor acreditări 

suplimentare.78  

➢ În noiembrie 2017, a fost înregistrat un caz, în care mai mulți jurnaliști, angajați la 

televiziunile afiliate PSRM, au sprijinit financiar partidul în campania electorală pe 

care o inițiase privind revocarea din funcție a primarului general al Municipiului 

Chișinău.79  

➢ Pe 14 și 15 noiembrie 2017, la Chişinău s-a desfășurat Forumul mass-media, ediția a 

treia, organizat de Consiliul de Presă din RM, în parteneriat cu API, CJI și APEL. 

Forumul a dezbătut principalele probleme ale comunității jurnalistice moldovenești, 
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potenţialele soluţii pentru aceste probleme şi pentru impulsionarea reformelor în 

domeniul mass-media.80  

➢ La începutul lunii decembrie, Consiliul de Presă a desemnat patru finalişti ai 

concursului pentru „Premiul naţional de etică şi deontologie profesională 

jurnalistică”, ediţia 2017. Câştigătorul a fost anunţat la Gala „Jurnaliştii anului 2017” 

(ediţia a 23-a), organizată de CJI şi Comitetul pentru Libertatea Presei, pe 14 

decembrie 2017.81  

➢ La sfârșitul anului, API a lansat portalul www.stopfals.md – platforma online a 

Campaniei împotriva informaţiilor false şi tendenţioase STOP FALS!, desfăşurată în 

ultimii doi ani de API în parteneriat cu CJI și Asociația Telejurnaliștilor Independenți 

din RM.82  

 

4.2. Opiniile și evaluările experților  

 

Referindu-se la procesul de profesionalizare a mass-media, experții au remarcat următoarele: 

Există numeroase posibilități de a deveni profesionist - un Cod deontologic al jurnalistului, 

asociații profesionale etc. La capitolul eficiență, însă, se constată mai multe deficiențe, între 

care: 

✓ Sistemul de pregătire a cadrelor nu este bine structurat şi racordat la necesităţile reale 

ale instituţiilor media. Acesta nu oferă posibilităţi de profesionalizare pentru anumite 

categorii de angajaţi mass-media, în special, pe segmente de management, marketing 

şi vânzări. Deşi au fost făcute unele modificări curriculare în i învățământul jurnalistic,  

abordarea nu este una strategică şi nu există o conexiune solidă dintre instituţiile de 

învăţământ şi companiile mediatice privind studierea necesităţilor de profesionalizare 

a specialiștilor în domeniul mass-media. 

✓ Deși, după numărul de facultăți de jurnalism stăm destul de bine pentru o țară cu o 

piață mediatică relativ mică,  la capitolul patronate și sindicate de media situația e, în 

principiu, critică. Nici în ceea ce privește cluburile de presă nu stăm tocmai bine, 

ședințele acestora fiind organizate sporadic și, de regulă, în cadrul unor proiecte; nu au 

caracter sistematic și nu abordează probleme de interes major pentru jurnaliști, ci   

doar anumite incidente. Și, dacă presa din RM se poate lăuda cu un Cod deontologic al 
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jurnalistului, nu există instituție de presă autohtonă care să aibă propriul cod 

deontologic. 

✓ Facultățile de jurnalism lansează anual pe piață circa o sută de jurnaliști, dar nivelul 

lor de pregătire lasă mult de dorit. Absolvenții nu dispun de abilitățile necesare pentru 

a intra cu drepturi depline într-o redacție, chiar și în cazul instituțiilor generaliste, 

nemaivorbind de cele specializare pe economie, analiză politică, jurnalism social sau 

investigații. Un exemplu evident sunt reportajele începătorilor, în care aceștia pun 

accent exagerat pe propria prezență în material sau generează judecăți de valoare. . 

✓ Universitățile din țară și-au pierdut abilitatea de a produce cadre calificate, iar Școala 

de Studii Avansate în Jurnalism are prea puțini studenți pentru a satura piața media. 

Dat fiind că din universități ies specialiști mediocri, redacțiile sunt nevoite să-și 

crească singure reporterii.  

✓ Paradoxal, deşi există numeroase oportunităţi pentru formarea jurnaliştilor, tehnicile se 

dovedesc mai puţin eficiente. Instruirea de primă poziţie, universitară, în jurnalism nu 

corespunde necesităţilor pieţei. Tinerii care vin la stagii de practică nu sunt pregătiţi să 

iasă „în teren” și, de fapt, învaţă cum se face jurnalism în redacţii. Tinerii jurnalişti nu 

manifestă gândire critică sau nu cunosc noţiuni de echidistanţă și corectitudine.  

✓ Mulţi jurnalişti se orientează spre media audiovizuală, în detrimentul online-ului sau 

presei scrise. Asta se datorează inclusiv salariilor mai mari oferite în televiziune.  

✓ Procesul de profesionalizare este eficient doar acolo, unde jurnaliştii îşi fac meseria cu 

bună credinţă. Însă, în marea majoritate a instituţiilor media care servesc anumitor 

interese, constatăm tot mai des abateri grave de la prevederile legislaţiei media şi de la 

normele de conduită profesională. Acest fapt generează dezinformare şi manipulare. În 

2017, unele instituţii mass-media din RM au continuat să publice falsuri.  

✓ Trebuie apreciat efortul constant al organizațiilor neguvernamentale de media de a 

organiza cursuri, ateliere sau stagii de profesionalizare. Cu toate acestea, există o mare 

discordanță între cunoștințele și priceperile însușite la facultate sau la un curs de 

instruire profesională și exercitarea meseriei la modul practic. De asemenea, mulți 

dintre absolvenții cu o buna pregătire teoretică ajung foarte repede să se „conformeze” 

standardelor redacționale care, deseori, sunt în dezacord cu normele deontologiei 

profesionale. 

✓ În RM, anual sunt pregătiți mai mulți jurnaliști decât necesită piața. Cu toate acestea, 

mass-media locale/regionale în permanență duc lipsă acută de cadre. Întrucât mass-

media nu înseamnă doar capitala, considerăm că procesul de profesionalizare este și 

insuficient, și ineficient.  



✓ În regiunea transnistreană există  o secție de jurnalism la universitatea de stat, în care 

învață două grupe: una – la staționar și alta – cu frecvență redusă. Pentru regiune 

numărul de absolvenți este suficient, dar pregătirea lor este mai mult teoretică. La fel, 

nu există cursuri de instruire continuă pentru jurnaliști. Școala de Studii Avansate în 

Jurnalism a CJI nu convine întru totul, în primul rând, pentru că e departe de Tiraspol, 

în al doilea rând, pentru ziariștii transnistreni nu cunosc limba de predare. Jurnaliștii 

din regiune participă la traininguri organizate de ONG-uri, dar cei angajați în mass-

media oficială o fac fără să știe administrația, din teama de represiuni. Formal, în 

regiune există un sindicat și o Uniune a Jurnaliștilor, acestea fiind totuși controlate 

politic. Uniunea Jurnaliștilor, câțiva ani în urmă, a elaborat un Cod etic, însă puțini 

jurnaliști știu despre existența acestuia. Deși în regiune sunt înregistrate câteva ONG-

uri de media,  activează stabil doar Centrul Media, adesea  fără eficiența necesară, din 

cauza situației politice și a finanțării insuficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul V. Calitatea jurnalismului 

 

Indicatorul conține trei afirmații.  



Prima: pluralism extern a) există, b) există în cea mai mare parte, c) în mare parte, d) în 

măsură mică, e) nu există - a întrunit 36 de puncte, ceea ce corespunde unei situații marcate 

de probleme grave. 

A doua - pluralism intern a) există b) există în cea mai mare parte, c) în mare parte, d) în 

măsură mică, e) nu există, și a treia afirmație - mass-media este a) de calitate, b) de calitate în 

cea mai mare parte, c) în mare parte, d) în măsură mică, e) nu este de calitate - au întrunit 27 

și, respectiv, 18 puncte și corespund unei situații grave. 

 

Astfel, potrivit estimărilor experților-evaluatori, calitatea mass-media a întrunit un indice de 

27,00 de puncte și corespunde unei situații grave. 

 

5.1. Cronologie 

 

➢ La începutul anului, ANRCETI anunța că tot mai multe persoane sunt nemulțumite de 

calitatea serviciilor prestate de operatorii de telefonie mobilă și tv prin cablu. Cele mai 

multe petiții au parvenit la ANRCETI de la consumatorii deserviţi de SA 

„Moldtelecom”, SA „Orange Moldova”, SA „Moldcell” și SRL „Starnet Soluții”.83  

➢ În ultima zi a lunii ianuarie 2017, la Chişinău a fost lansat primul post de radio online 

pentru romi - Radio Patrin  Noul post este o filială a Radio Patrin Network, creat de 

Fundaţia olandeză Roma Awareness Foundation și a fost deschis cu sprijinul 

guvernului olandez.84  

➢ CCA, în ședința sa din 10 februarie 2017, a avertizat public posturile de televiziune 

NTV Moldova și Accent TV, pentru mai multe reportaje discriminatorii difuzate în 

cadrul campaniei electorale. De precizat, că în cadrul aceleiași ședințe, CCA a 

prelungit licența de emisie a postului de televiziune „Accent TV”, pentru o perioadă 

de șapte ani. Doi membri ai CCA au votat împotriva acestei decizii, declarând că „în 

timpul campaniei electorale prezidențiale postul de televiziune nu şi-a respectat 

telespectatorii”.85 

➢ În februarie 2017, Centrul de Informare și Documentare (CID) NATO de la Chișinău a 

lansat revista în limba rusă „Рубежи”. În cadrul evenimentului, directorul CID NATO, 

Elena Mârzac, a afirmat că populația din RM, în special cea din UTAG și regiunea 

transnistreană, se informează din presa rusă, care prezintă distorsionat mesajele ce țin 
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de Alianța Nord-Atlantică: „În RM se vorbește prea puțin în limba rusă despre 

cooperarea dintre NATO și RM – aici, unde propaganda atacă foarte dur. Vom merge 

în autonomia găgăuză și vom distribui această revistă. Ne propunem să o difuzăm și în 

regiunea transnistreană, acolo unde populația urmărește, în proporție de 90%, doar 

televiziunile rusești”.86  

➢ Pe 20 februarie, CCA s-a autosesizat referitor la difuzarea, pe data de 19 februarie 

2017, de către postul de televiziune Prime TV a filmului documentar „Украина в 

огне” („Ucraina în flăcări”), preluat de la postul de televiziune ”Первый канал” din 

Federația Rusă. 87 Filmul a stârnit critici vehemente pentru reflectarea unilaterală a 

evenimentelor de la Kiev. Monitorizarea realizată de către CCA a atestat mai multe 

derogări de la Codul audiovizualului, iar Prime TV a fost sancționată cu avertizare 

publică.  

➢ În februarie 2017, deputatul PLDM Chiril Lucinschi anunța că cedează 75% din 

acțiunile sale deținute la TV7 unei asociații de jurnaliști. Potrivit lui, „TV7 urmează să 

fie condus de o asociație de jurnaliști care acum se înregistrează și va deține 

majoritatea acțiunilor postului de televiziune. Va fi creată o platformă liberă pentru 

jurnaliști, o sursă de informare corectă, care va fi bazată pe adevăr, o pepinieră pentru 

tinerii jurnaliști, o platformă indispensabilă pentru a crește jurnaliști care să știe ce 

înseamnă jurnalism profesionist”.88  

➢ În mai 2017, redacția portalului Gagauzinfo.MD a lansat versiunea mobilă a site-ului. 

Astfel, utilizatorilor li s-au pus la dispoziție știrile în două limbi – română și rusă -, pe 

care le pot accesa de pe telefonul mobil.89    

➢ La începutul lunii aprilie, Freedom House, care a făcut public Raportul „Națiunile în 

tranziție” pentru anul 2017, acorda RM un scor general de 4.93, un punctaj mai mic 

față de  anul precedent (4.89), cedând în fața Ucrainei și Georgiei. Cu referire la 

situația din media, studiul menționa că, deși acest sector rămâne unul dintre pilonii cei 

mai influenți în societatea moldovenească, încrederea în mass-media este în scădere, 

din cauza concentrării mass-media în mâinile unor proprietari care sunt și politicieni.90  

➢ În aprilie 2017, Asociația Promo-LEX condamna mai multe cazuri de folosire a 

denumirii sale în știri manipulatorii. Unul dintre acestea era legat de prezentarea 

studiului sociologic post-electoral realizat la comanda asociației, apărută pe platforma 
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voxpublika.md, în care Promo-LEX era învinuită că ar fi tăinuit datele studiului 

sociologic și că ar fi invitat selectiv presa la lansarea studiului. Un alt caz se referea la 

runda de dezbateri organizată de legislativ pe subiectul proiectului de lege privind 

trecerea la sistemul de vot uninominal. În știrea de la Publika TV intervenția 

coordonatorului de program Promo-LEX a fost trunchiată, denaturând sensul 

mesajului transmis.91  

➢ La sfârșitul lunii aprilie, CJI a lansat al 5-lea raport de monitorizare, intitulat 

„Elemente de propagandă, manipulare informațională și încălcare a normelor 

deontologiei jurnalistice în spațiul mediatic autohton”, în care constata „forme noi și 

mai grave de manipulare informațională - trunchierea declarațiilor, distorsionarea 

mesajului și scoaterea din context - și de propagandă, ceea ce, de regulă, este 

caracteristic perioadelor electorale. De asemenea,  jurnaliștii sunt antrenați în campanii 

de propagandă, manifestând o abordare selectivă a faptelor și opiniilor, prin care 

protejează imaginea unor politicieni și nu reflectă obiectiv realitatea”.92 Pe parcursul 

anului 2017, CJI a realizat alte trei rapoarte de monitorizare în care, de fiecare dată, a 

constatat derogări similare de la normele legale și deontologice, comise de multiple 

instituții mediatice. 

➢ La începutul luniimai 2017, portalurile Point.md și Gagauzinfo.md au încheiat un 

acord de parteneriat până în anul 2020, prin care s-au angajat să plasese pe platformel 

lor produsele mediatice ale partenerului.93 Point.md este un portal de top în RM, iar 

Gagauzinfo.md – în UTAG.  

➢ În luna mai, CCA a examinat sesizările lui Constantin Nunu, prin care informa că 

posturile de televiziune „Ren Moldova” şi „RTR Moldova” utilizează în titlurile 

ştirilor formele de transcriere anacronice a localităţilor în ruseşte:„Каушаны” în loc 

de „Кэушенъ”, „Бендеры” în loc de „Бендер”; „Кагул” în loc de „Кахул”; 

„Кишинёв” în loc de „Kишинэу”, neglijând astfel legislaţia naţională privind 

ortografierea şi transcrierea corectă a numelor topice, fapt pentru care respectivii 

radiodifuzori au fost sancționați cu avertizare publică.94  
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➢ La mijlocul lui mai, pe piața media a RM a apărut un nou post tv generalist - „Impact 

TV”. Conform deciziei CCA, licența de emisie a postului TV „Moldova Sport” a fost 

reperfectată pentru „Impact TV”.95  

➢ În luna mai, eurodeputatul polonez Michał Boni a solicitat de la Publika TV să 

dezmintă şi să prezinte scuze oficiale pentru difuzarea unei informaţii eronate despre 

discursul său în Parlamentul European la 16 mai, în cadrul dezbaterilor despre  situaţia 

din RM. Atunci, Michal Boni a ţinut un discurs critic în ceea ce priveşte modificările 

electorale şi ameninţările la adresa libertăţii presei din Moldova, însă postul TV 

controlat de liderul PDM l-a prezentat drept susţinător al guvernării de la Chişinău. 

Oficialul european asocia acest tip de manipulare cu perioada comunistă.96  

➢ La sfârșit de mai, câteva ONG-uri au expediat un demers postului public Moldova 1, 

care în cadrul buletinului principal de ştiri din 20 mai adifuzată o ştire manipulatoare 

despre anunţul societăţii civile privind organizarea unui nou protest faţă de 

modificarea sistemului electoral din RM. Potrivit semnatarilor demersului, „ştirea nu a 

prezentat mesajul principal al evenimentului - ca cetăţenii să se alăture acţiunii de 

protest paşnic, care urmează a fi desfăşurat duminică, 11 iunie 2017, în scuarul din 

faţa Parlamentului RM. Informaţia despre eveniment a fost plasată în acelaşi material 

cu protestul unui partid. Aceasta sugerează persoanelor neiniţiate că ONG-urile care 

au organizat conferinţa de presă ar promova agenda unor partide politice, fapt fals”. 

Astfel, ONG-urile solicitau „publicarea unei noi ştiri, cu dezminţirea informaţiilor 

prezentate eronat anterior şi relatarea faptelor importante pentru societate, precum şi 

reflectarea echidistantă pe viitor a informaţiei prezentate de societatea civilă”.97  

➢ În iunie 2017, preşedintele PPDA, Andrei Năstase, acuza postul public TV Moldova 1, 

că dă dovadă de o atitudine tendenţioasă în raport cu opoziţia şi societatea civilă 

protestatară. Liderul PPDA afirma că nu a primit niciun răspuns la solicitarea sa şi nu i 

s-a oferit dreptul la replică în conformitate cu rigorile legale. Solicitarea lui Andrei 

Năstase s-a referit la un reportaj din principala emisiune de ştiri a zilei „Mesager”, în 

care un politician a emis mai mute acuzaţii la adresa liderului DA, fără ca acesta să 

aibă posibilitatea de a se expune pe marginea lor.98  
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➢ La sfârșitul lunii iunie, a fost lansat postul de televiziuneTV8 Moldova, care  declara 

din start că vrea să aducă obiectivitate și calitate în audiovizual.99  

➢ În iulie 2017, a fost lansată platforma online Blogtop.md, care urma să conecteze toți 

bloggerii și vloggerii din RM pe o platformă comună. Blogtop.md își propunea să 

relanseze blogosfera moldovenească, dar totodată să impulsioneze „vlogosfera”, aflată 

la început de cale în țara noastră. Blogtop.md se prezenta drept un proiect social, 

necomercial și apolitic, creat pentru a susține și promova creatorii de conţinut online 

independent. Conform statisticilor neoficiale, în Moldova sunt cel puțin 70 de vloggeri 

(un număr care crește rapid) și peste 3000 de bloggeri. Platforma www.blogtop.md a 

fost lansată de către organizația cehă Transition Online, cu suportul Ministerului 

Afacerilor Externe al Republicii Cehe și National Endowment for Democracy.100  

➢ În iulie, CCA a aprobat o nouă decizie de reglementare – Cu privire la accesul 

persoanelor cu deficiențe de auz și văz la serviciile de programe. Astfel, serviciile de 

programe ale televiziunilor cu acoperire națională vor asigura punerea treptată a 

serviciilor sale la dispoziția persoanelor cu deficiențe de văz sau de auz. Respectiv, 

începând cu 1 septembrie 2017, radiodifuzorii vor transmite zilnic câte un buletin de 

știri, între orele 1700 și 2300, în limbajul mimico-gestual sau prin titrare sincron în 

limba română pentru persoanele cu deficiențe de auz și prin semnal sonor pentru 

persoane cu deficiențe de vedere. În limbajul semnelor vor fi difuzate și programele de 

importanță majoră sau rezumatele acestora, mesajele de urgență, de securitate sau 

sănătate publică. Titrele inserate în aceste programe vor fi amplasate în partea de jos a 

ecranului, vor avea o mărime citibilă, cu o viteză medie de rulare și vor corespunde cu 

esența și imaginile difuzate. Prognoza meteo va fi difuzată atât în format video, cât și 

audio. Din 1 ianuarie 2018, posturile tv vor asigura accesibilitatea persoanelor cu 

deficiențe de auz sau vedere la serviciile de programe în timpul campaniilor electorale. 

De asemenea, decizia prevede promovarea imaginii pozitive a persoanelor cu 

dizabilități în serviciile media audiovizuale.101  

➢ În august, CJI a prezentat un studiu despre calitatea jurnalismului autohton apreciată 

de  jurnaliștii înșiși. De menționat, că la întrebarea dacă mass-media din RM 

reprezintă un instrument de manipulare a opiniei publice, 39 la sută dintre respondenți 

au fost total de acord, iar 42 la suta au afirmat că tind să fie de acord.102  
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➢ Din 22 august 2017, portalul Unimedia-info a lansat un nou sistem de comentarii - mai 

performant și mai interactiv, pentru a facilita utilizatorilor posibilitatea de a-și exprima 

opiniile. Este primul site de limba română care aplică o asemenea inovație, în 

partenieriat cu SpotIM - un sistem de comentarii utilizat de mari publisheri 

internaționali, cum ar fi TimeInc., Aol, The Huffington Post, SkySports, RT și 

altele.103  

➢ În octombrie 2017, Jurnal.md a fost obligat să execute o decizie a Judecătoriei 

Chişinău, ce îl vizează pe preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, și să publice 

următorul text: „Portalul www.Jurnal.md aduce la cunoştinţa opiniei publice că 

informaţiile denigratoare plasate la adresa dlui Andrian Candu în data de 27 noiembrie 

2014 nu corespund adevărului, motiv pentru care portalul www.Jurnal.md îşi cere 

scuze de la dl Andrian Candu”.104  

➢ În octombrie, Consiliul de Presă (CP), în ședință ordinară, a constatat încălcarea de 

către unele instituții media a mai multor prevederi ale Codului deontologic al 

jurnalistului, ce țin de drepturile copilului, corectitudinea informației sau verificarea 

acesteia din două surse independente una de alta. Plângerile, în acest sens, au vizat: 

Publika TV și portalul Curaj.TV. În aceeași ședință au fost examinate și alte plângeri, 

din partea  omului de afaceri Andrei Magalu, care se considera victimă a unei 

campanii de denigrare și de manipulare a opiniei publice în buletinele de știri ale 

Publika TV, Prime TV Canal 3 și a postului de radio Publika FM, care au difuzat un 

material preluat de pe  site-ul-clonă, jurnalul.md. Consiliul de Presă s-a autosesizat și 

în legătură cu un material apărut pe portalul Kp.md: „По Кишиневу ходят люди – 

„бомбы”, care, potrivit membrilor CP,  contravine spiritului eticii și deontologiei 

profesionale și folosește un limbaj inacceptabil pentru un articol de presă. Membrii CP 

au recomandat redacției să scoată materialul de pe site, calificându-l drept ofensator.105  

➢ La sfârșitul lunii octombrie 2017, Asociaţia „Părinţi Solidari” a cerut dezminţiri de la 

Publika TV, Canal 3 şi Prime TV pentru difuzarea ştirilor false, după ce acestea au 

denaturat un eveniment. Asociaţia preciza: „Mesajul nostru a fost distorsionat în unul 

manipulator politizat. Prin flashmob am vrut să atragem atenţia societăţii şi a factorilor 

de decizie asupra problemei grave din instituţiile de învăţământ - că statul nu asigură 

grădiniţele şi şcolile cu strictul necesar pentru igiena copiilor, dar acest fapt nu a fost 

indicat în ştirile instituţiilor media menţionate. Ne pare foarte rău că problema riscă să 
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rămână nesoluţionată din simplul motiv că există actori media şi funcţionari publici 

care sunt gata să distribuie ştiri false şi să denigreze un grup activ de cetăţeni doar 

pentru a denatura esenţa problemei şi a stoarce dividende politice”.106  

➢ La sfârșitul lunii octombrie 2017, Biblioteca publică „George Munteanu” din satul 

Bravicea, raionul Călărași a prezentat public ziarul comunitar – „Curierul de 

Bravicea”, care este editat din 2015. Articolele sunt scrise de elevi, profesori și  

consilieri locali, iar întreaga activitate de editare a ziarului este o muncă  de 

voluntariat. Lunar, sunt distribuite 200 de exemplare de ziar.107  

➢ Din octombrie 2017, ziarul ”Знамя” din Ciadîr-Lunga, a introdus pentru cititori 

abonamentul electronic. Astfel, potrivit redactorului publicației, ziarul va putea fi 

accesibil și celor aflați în afara UTAG.108  

➢ În noiembrie, postul public Moldova 1 a lansat „Butonul Roşu” - emisiunea 

revendicată de partidele politice. Amintim, că participanţii la protestul organizat pe 17 

septembrie (PAS, PPDA și susținătorii lor) au cerut „demonopolizarea pieţei 

mediatice şi depolitizarea instituţiei publice naţionale a audiovizualului „Teleradio-

Moldova”, cu oferirea timpilor de antenă opoziţiei extraparlamentare cel puţin o dată 

în săptămână, în ore de maximă audienţă, în vederea expunerii propriei poziţii asupra 

situaţiei social-politice din ţară”. În urma discuțiilor avute cu reprezentanții partidelor 

politice, conducerea Moldova 1 și-a arătat disponibilitatea de a realiza o emisiune 

destinată tuturor partidelor politice, propunere contestată de PAS și PPDA, care au 

invocat că ei sunt singurele formațiuni cu reală susţinere populară.109  

➢ La sfârșitul lunii noiembrie 2017, Agora.md a lansat Fact-Checker - un modul de 

combatere a minciunii și propagandei. Portalul promitea că utilizatorii vor găsi fapte și 

declarații ale persoanelor publice, dar și informații distribuite de instituții media 

propagandistice, care vor fi supuse verificărilor „pe fapte”. Astfel, fiecare verificare va 

primi și un verdict bazat pe cifre și statistici: Adevărat, Fals, Manipulare, Parțial 

Fals. FACT-Checker reprezintă o categorie nouă pe site, disponibilă la adresa 

http://www.agora.md/fact-checker, unde verificările efectuate de redacție își vor găsi 

răspunsul pe scurt - cu fapte, cifre, fără interpretări. Utilizatorii vor putea afla dacă 

afirmația/fapta demnitarilor este una adevărată, falsă, manipulatoare sau parțial 

falsă/adevărată. Ideea privind implementarea unui astfel de modul este inspirată din 
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presa americană. În SUA, instituțiile media operează des cu „verificarea 

faptelor/cifrelor” pentru a demonstra dacă un politician este populist sau spune 

adevărul. Instrumentul a devenit foarte popular în ultimii ani, odată cu intensificarea 

falsurilor mediatice, a propagandei practicate atât în media tradițională, cât și pe 

rețelele de socializare.110  

➢ La finele lunii decembrie 2017, organizația Obștească Piligrim-Demo din Comrat, 

UTAG, a lansat site-ul  www.nokta.md. Portalul se angaja să prezinte informații 

despre cele mai importante evenimente din UTA Găgăuzia, din toată Moldova, dar și 

din lume; materiale jurnalistice de calitate, inclusiv care se axează pe jurnalismul de 

date, articole de analiză, reportaje și știri care reflectă fapte, evenimente și opinii. 

Portalul Nokta se deosebește de alte zeci de surse media de informare din UTAG prin 

faptul că își prezină membrii echipei, iar articolele sunt semnate de autori.111  

➢ Pe final de an, studioul AGORA a fost dotat cu un element inovativ. Este vorba de 

Magnetic Whiteboard. Acest lucru va permite portalului Agora.md să dezvolte în 2018 

proiecte și tutoriale  pentru public și clienții săi.112  

 

 

5.2. Opiniile și evaluările experților 

 

Referitor la pluralismul extern și intern al mass-media, precum și la calitatea produselor 

mediatice, experții au constatat următoarele: 

 

✓ Pluralism extern există în cea mai mare parte. Avem peste 470 de instituţii media în 

diferite domenii. Cea mai multă media este totuşi privată, fiind concentrată în 

Chişinău. Drept rezultat, mass-media reflectă în proporţie de 70% evenimentele care 

se întâmplă în municipiul Chişinău.  

✓ În unele unități administrativ-teritoriale nu există ziare sau posturi tv/radio locale. 

Nivelul de pluralism intern este  scăzut. În instituțiile mass-media nu există o 

preocupare pentru diversificarea produselor mediatice. De cele mai multe ori se merge 

pe aceleași formate și concepte, pe stereotipuri, prioritare fiind subiectele politice în 

programele de știri. În emisiuni se întâmplă la fel, iar protagoniștii sunt unii și aceiași 
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la o televiziune sau alta, fără să existe preocupare pentru diversitate, ceea ce 

îngustează nivelul de pluralism intern. În continuare, trebuie să constatăm faptul că în 

mare parte mass-media nu funcționează după o agendă care ar fi în conformitate cu 

necesitățile informaționale ale publicului. Cea mai simplă formă de a face știri este de 

a pune microfonul în fața deputatului sau ministrului pentru o declarație, de obicei, 

populistă și  jurnalistul consideră că a realizat ceva foarte important. Între timp, rămân 

în afara atenției sale probleme sociale acute.  

✓ Prin impunerea, de la 1 octombrie 2017, a obligativităţii celor opt ore de produs 

autohton pentru rediodifuzori a crescut cantitatea produsului mediatic. Televiziunile şi 

posturile de radio nu mai retransmit emisiuni, dar au lansat propriile talk-show-uri și 

alte produse. În 2017, au apărut mai multe emisiuni de dezbateri televizate. Din cauza 

politicii editoriale diferite, de multe ori se creează impresia că instituţiile media 

activează în realităţi diferite, fapt ce derutează consumatorul. Politicul prevalează în 

agenda mediatică, în defavoarea subiectelor sociale sau economice.  

✓ O analiză minuţioasă a tuturor surselor de informaţie existente la moment denotă o 

legătură între majoritatea acestora. Unele televiziuni, platforme online şi  print 

formează un lanţ informaţional care vine din acelaşi punct de control. Aceeaşi 

informaţie, parcă trasă la indigo, se perindă de la o sursă informaţională la alta şi astfel 

formează (dezinformează) opinia publică. De aici şi concluzia că unele surse de 

informaţie, oricare ar fi ele, continuă să fie folosite de către politicieni drept 

instrumente de dezinformare şi manipulare a opiniei publice. Evident, această situaţie 

generează şi calitatea proastă a informaţiei, ştiri false sau părtinitoare.  

✓ Chiar dacă există diverse tipuri de surse media, diversitatea produselor mediatice 

șchiopătează, iar la capitolul calitate mai este mult de lucru. O bună parte din presă se 

limitează, în cele mai dese cazuri, să preia știri și chiar – ceea ce e foarte trist – să le 

„fure” de la colegi. Posturile de televiziune au puține emisiuni de calitate, multe dintre 

ele abordând doar subiecte politice. Totuși, iau amploare investigațiile, ceea ce 

constituie o tendință pozitivă.  

✓ Pluralismul extern este unul relativ, în condiţiile în care două holdinguri mediatice 

racordate puternic la decidenţii politici din RM se dezvoltă ritmic, iar vocile de 

alternativă sunt inhibate sau li se creează dificultăţi artificiale (a se vedea cazurile 

TV8, BTV, etc). Dependenţa politică foarte puternică a unei însemnate părţi  mass-

media autohtonă are ca şi consecinţă un grad redus de pluralism intern al acestor 

instituţii media. Totodată, chiar şi în mediile care nu sunt controlate de politicieni 

există un deficit de pluralism intern. 



✓ Influența politicului face ca platformele media să se divizezeîn tabere ostile, în loc să 

producă un jurnalism de calitate.  

✓ Per general, piața media din RM e suficient de diversificată. Cu toate acestea, 

conținutul de divertisment este net superior celui informativ-analitic, mai ales  la tv și 

radio. În cazul ziarelor și platformelor online situația e, de regulă, viceversa, iar 

conținutul este preponderent generalist. 

✓ Majoritatea mass-media au un specific tipic instituției, atât, ca mod de abordare a 

subiectelor, cât și ca tematică, sau ca genuri jurnalistice. În plan geografic,  făcând 

abstracție de presa locală, majoritatea subiectelor sunt axate pe zona Chișinăului, în 

special în cele politice. Știrile sau materialele care depășesc această graniță sunt cele 

referitoare la accidente rutiere, diferite incidente tragice sau infracțiuni. 

✓ În regiunea transnistreană există o diversitate de surse mediatice. Din mass-media 

străine prevalează cele din Rusia. Publicațile periodice din dreapta Nistrului nu sunt 

comercializate în regiune. Sunt lipsă și emisiunile radio/tv, dar cei interesați de situația 

de la Chișinău pot utiliza internetul. Mass-media practică diverse genuri jurnalistice, 

dar cele analitice și de investigații sunt o raritate. Tematicile cu referire la drepturile 

omului sau la activitatea ONG-urilor aproape că nu sunt reflectate. Dacă un subiect 

abordează relațiile moldo-transnistrene nu putem vorbi de un echilibru al surselor de 

informație. În campanii electorale o bună parte a mass-media face propagandă și 

deseori apelează la dezinformare.  

✓ Cu excepția câtorva instituții media care respectă normele profesionale, produsele 

mediatice sunt realizate  tendențios, uneori cu grave abateri de la normele 

deontologice. Asemenea practici au fost înrădăcinate puternic la instituțiile de presă 

care sunt parte a holdingului GMG. De un tratament „special” s-a bucurat „primarul 

penal Renato Usatîi”, dar și simplii cetățeni care au devenit eroii emisiunii Unitatea de 

Gardă difuzată de Canal3. Totodată, holdingul a desfășurat o campanie  de manipulare 

fără precedent prin realizarea mai multor materiale despre problemele or. Bălți și 

asocierea acestora cu „primarul fugar”.  

✓ Din păcate, manipulările prin mass-media au prins turații maxime în 2017, iar tabloul 

general al presei din RM arată în acest moment deplorabil. Fenomenul unei informații 

apărute undeva și preluate imediat de zeci de media, fără vreo verificare elementară, a 

devenit omniprezent  și a cuprins chiar medii oficiale (cazul „Moldpres” și reacția 

Băncii Mondiale care ar fi susținut inițiativa guvernării privind decriminalizarea 

infracțiunilor economice, lucru negat ulterior de instituția bancară internațională).  



✓ Sunt respectate normele tehnice, dar nu și cele profesionale. În 2017 au existat, cel 

puţin, două situaţii în care aceeaşi informaţie a fost tratată diferit de către media, 

instituţiile internaţionale văzându-se nevoite să vină cu concretizări pe marginea 

declaraţiilor oficialilor.  

✓ Nu putem afirma că jurnalismul în RM este unul de calitate, în situația în care sunt 

formulate tot mai multe plângeri în adresa Consiliului de Presă cu referire la difuzarea 

filmelor ce conțin violențe în raport cu copiii, publicarea scurgerilor de informații 

neverificate, fără a solicita opinia persoanelor vizate, publicarea intenționată a 

informațiilor false în scop de manipulare. Toate acestea denotă o situație gravă a 

jurnalismului din RM. 

✓ Difuzarea știrilor false în scop de manipulare este destul de frecventă. Printre cele mai 

răsunătoare cazuri menționăm cele care au determinat Delegația Comisiei Europene și 

Banca Mondială să vină cu precizări publice asupra tratării eronate a unor declarații 

sau  evenimente ce vizau activitatea Guvernului RM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul VI. Securitatea informațională din perspectivă mediatică 

 



Indicatorul conține două afirmații.  

Prima: În spațiul informațional activează instituții mediatice autohtone care contribuie a) 

plenar, b) în cea mai mare parte, c) în mare parte, d) în măsură mică, e) deloc la fortificarea 

securității informaționale, a întrunit 19 puncte, ceea ce corespunde unei situații grave. 

Și a doua afirmație: În spațiul informațional activează instituții mediatice străine care a) nu 

afectează, b) afectează în măsură mică, c) în mare parte, d) în cea mai mare parte, e) 

afectează total securitatea informațională – a acumulat 16 puncte, ceea ce corespunde unei 

situații extrem de grave. 

 

Astfel, potrivit estimărilor experților-evaluatori, securitatea informațională din perspectivă 

mediatică a întrunit un indice de 17.5 puncte și corespunde unei situații grave.  

 

6.1. Cronologie 

 

➢ În februarie 2017, Alexa.com a publicat un rating al celor mai accesate site-uri din 

RM. În top 10, jumătate erau de limba rusă, inclusiv: Ok.ru, Vk.com, Mail.ru, 

Google.ru și Yandex.ru.113  

➢ La sfârșitul lunii aprilie 2017, experți API au prezentat rezultatele monitorizării 

conținuturilor a cinci dintre cele mai importante posturi ruseşti de televiziune, 

retransmise în RM de către radiodifuzorii locali: Pervîi Kanal, RTR, REN TV, NTV și 

STS. Autorii monitorizării au ajuns la concluzia că „posturile ruseşti de televiziune, 

retransmise în RM, sunt instrumente de propagandă informaţională a Federaţiei Ruse, 

utilizate în războiul informaţional împotriva UE, SUA şi NATO”.114 Reacționând la 

rezultatele monitorizării, Ambasada SUA din RM menționa: ”Raportul realizat de API 

arată gradul excesiv în care buletinele de știri și emisiunile ruse distorsionează 

conversația publică din Moldova prin propagandă și jumătăți de adevăr. Moldova 

trebuie să-și consolideze securitatea informațională”.115  

➢ În iunie 2017, Freedom House în raportul „Subminarea democraţiilor: ţintele, 

strategiile şi metodele regimurilor autoritare moderne”, specifica: „Federația Rusă, 

condusă de Vladimir Putin, este un exemplu de regim autoritar care utilizează diverse 

tehnici pentru a influența statele vecine. Cel puțin trei dintre ele sunt aplicate 
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împotriva RM. Este vorba de atacuri propagandistice, pârghii comerciale și conflicte 

înghețate”.116  

➢ La începutul lunii decembrie, Parlamentul RM a votat proiectul de lege privind 

modificarea și completarea Codului audiovizualului, care presupunea securizarea 

spațiului informațional. Documentul prevede limitarea retransmisiei pe teritoriul RM a 

emisiunilor informativ-analitice, politice sau militare din state care nu au ratificat 

Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. Potrivit autorilor 

proiectului, iniţiativa legislativă prevede noi norme prin care se asigură protecția 

persoanelor, societății și a statului de eventuale tentative de dezinformare sau de 

informare manipulatoare din exterior și neadmiterea provocărilor cu caracter mediatic 

îndreptate împotriva RM. Totodată, este prevăzută transmisia programelor de 

televiziune și radio cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic care 

sunt produse în statele membre ale UE, SUA, Canada, precum și în statele care au 

ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.117 

➢ La mijlocul lunii decembrie, au fost făcute publice rezultatele sondajului Barometrului 

Opiniei Publice (BOP), realizat de Institutul de Politici Publice. Potrivit datelor, 

aproape 45% dintre moldoveni au mare încredere sau oarecare încredere în presa din 

țară (în rezultatele BOP din aprilie 2017 acest indicator constituia 64%118), 

aproximativ 40% au încredere în presa rusă (în aprilie - 56%), iar circa 37% dintre 

respondenți și-au dat votul de încredere pentru mass-media din UE (în aprilie - 52%). 

Cea mai puțină încredere a fost acordată presei din România – aproape 30% (în aprilie 

- 49%).119 Totodată, în cazul inițierii unui referendum, 33% dintre cetățeni ar vota 

pentru unirea RM cu Rusia, 40,3% dintre respondenți ar vota împotrivă, iar pentru 

Unirea cu România ar vota aproape 22%.120  

➢ La sfârșitul lunii decembrie 2017, Parlamentul a aprobat în lectura finală Concepția 

securității informaționale naționale. Documentul stabileşte scopul și obiectivele de 

bază în domeniul securităţii informaţionale a RM, principalele ameninţări la 

securitatea informaţională și metodele de cunoaştere, prevenire şi contracarare a 

acestora, direcţiile strategice şi tactice pe care statul urmează să le realizeze. Concepţia 

va servi drept bază pentru elaborarea direcţiilor politicii de stat în domeniul asigurării 

securităţii informaţionale şi a actelor normative corespunzătoare, perfecţionarea şi 
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coordonarea activităţii autorităţilor publice, întocmirea programelor sectoriale de 

asigurare a securităţii informaţionale, precum şi pentru crearea unui sistem unic de 

protecţie a informaţiei.121  

  

6.2. Opiniile și evaluările experților 

 

Referindu-se la securitatea informațională a țării din perspectivă mediatică, experții au 

remarcat următoarele: 

 

✓ Instituţiile media autohtone contribuie, într-un anume fel, la fortificarea securităţii 

informaţionale, deși, o bună parte din televiziuni, cele care retransmit programe din 

Federaţia Rusă - RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, etc, difuzează şi filme 

produse în Rusia, promovând astfel mediul de viață estic și valorile rusești. Totodată, 

TVR Moldova și postul 10TV promovează apropierea de România și propagă deschis 

unirea RM cu România, fapt calificat de unii ca o subminare a statalității.  

✓ Deși se vorbește de mai multă vreme despre necesitatea securizării spațiului mediatic 

național în fața tentativelor de manipulare și dezinformare din afară, practic, până 

acum autoritățile nu au luat măsuri serioase pentru a contracara propaganda din 

exterior, în speță, din Federația Rusă. În continuare, o bună parte din televiziunile din 

RM continuă să paraziteze pe canale tv retransmise de la Moscova și nu numai că nu 

contribuie la fortificarea securității informaționale, ci dimpotrivă, indirect contribuie la 

slăbirea acesteia. În rețelele de cablu ale principalilor trei operatori de pe piață, 

ofertele de servicii media continuă să fie dominate de posturile tv rusești, care 

reprezintă o pondere majoritară.  

✓ Nu putem vorbi de securitate informațională în situația în care în RM sunt foarte 

răspândite  posturile tv și presă scrisă din Federația Rusă, care publică/difuzează știri 

false în scop de manipulare sau propagandă. Presa locală nu dispune de capacități și 

resurse suficiente pentru a echilibra influența negativă a mediilor rusești, cu atât mai 

mult cu cât presa din Federația Rusă se bucură de simpatiile consumatorilor de media 

în pofida deficiențelor acesteia. 
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✓ Instituțiile mediatice autohtone nu contribuie la fortificarea securităţii informaţionale 

decât sporadic. De exemplu, Compania publică „Teleradio Moldova” nu are propriile 

produse de educaţie mediatică a consumatorilor de media. 

✓ Securitatea informațională  nu a devenit prioritară pentru instituțiile media din RM. 

✓ Audiovizualul din RM este în mare parte rusificat. Instituțiile naționale de presă nu pot 

concura cu milioanele investite de Moscova în televiziuni, oricât de mult și-ar dori. 

Sondajele credibile au arătat ce posturi de televiziune sunt cele mai vizionate în RM, 

iar pe primul loc se situează, conform BOP din decembrie 2017, Prime TV, care 

retransmite postul principal de la Moscova. Și, dacă SUA, care nu retransmite posturi 

rusești pe teritoriul său, cum face RM, acuză imixtiuni din partea Rusiei în alegerile 

prezidențiale, la ce grad de imixtiune ar trebui să ne așteptăm noi, atâta timp cât 

instituțiile de securizare informațională de laChișinău nu iau măsurile de rigoare. 

✓ Predomină filmele de producție rusească, în special cele legate de cel de-al Doilea 

Război Mondial, din perioada postbelică sovietică, sau serialele despre activitatea 

bandelor criminale din anii ’90 și eroismul  de care dau dovadă milițienii în 

combaterea acestor bande. 

✓ Prezența excesivă a presei ruse contribuie efectiv la divizarea societății pe criterii 

geopolitice, precum și la alimentarea continuă a româno/europeano/americano-fobiei, 

mai ales, printre populația rusofonă. Cu conținut exclusiv în limba rusă, subtitrat 

parțial în limba română, acestea reflectă preponderent subiecte legate de Federația 

Rusă și prezintă, când mai voalat, când mai direct, poziția Kremlinului în diverse 

chestiuni  -   războiul din estul Ucrainei, relațiile cu NATO, SUA, războiul din Siria 

etc. 

✓ Numărul posturilor de televiziune rusești, care difuzează emisiuni ce pot afecta 

securitatea RM rămâne a fi  mare, manipularea – la fel, nu există imunitate socială la 

propagandă. 

✓ Piaţa media din RM este dominată de produse informaţionale din străinătate, 

preponderent din Federaţia Rusă, ceea ce comportă riscuri foarte mari pentru 

securitatea informaţională a ţării, în condiţiile în care cele mai multe surse de 

informare ruseşti sunt portavoce ale politicii oficiale a Kremlinului, îndreptată, pe de o 

parte, spre discreditarea UE şi a SUA, a forţelor politice, a activiştilor care susţin şi 

promovează vectorul europen de dezvoltare democratică, iar pe de altă parte, propagă 

ideile ntegrării eurasiatice. Inconsecvenţa decidenţilor politici şi pasivitatea CCA, ca 

autoritate publică de competența căreia este să garanteze interesul public în domeniul 

audiovizualului, au dus la înrăutăţirea situaţiei în  domeniu (exemple: oferirea licenţei 



pentru postul NTV Moldova, în condiţiile în care rapoartele CCA confirmă caracterul 

propagandistic al ştirilor şi emisiunilor de analiză politică de la acest post TV; lipsa de 

acţiuni concrete care ar proteja spaţiul informaţional autohton de expansiunea agenţiei 

Sputnik prin intermediul posturilor locale de radio etc.). 

✓ Din 2015, CCA nu a mai realizat rapoarte tematice la capitolul respectării principiului 

echilibrului social-politic în emisiuni cu caracter informativ-analitic din cadrul 

serviciilor de programe ale posturilor de televiziune care retransmit servicii media 

audiovizuale din Federaţia Rusă. În luna mai 2017, a existat o autosesizare privind 

realizarea unei astfel de monitorizări, dar nici până în prezent aceasta nu a fost 

efectuată.. Avem doar câteva autosesizări privind anumite emisiuni de la posturile care 

retransmit produs audiovizual din Federaţia Rusă. Chiar dacă, din 1 octombrie 2017 a 

intrat în vigoare norma legală privind cele 8 ore de produs autohton obligatorii, 

produsele toxice rămân a fi prezente. Informaţia toxică vine nu doar din exterior, dar şi 

din interior, fiind realizată şi promovată chiar de către instituţiile media autohtone.  

✓ Instituțiile media „satelite” ale posturilor/site-urilor rusești duc o politică de orientare 

pro-rusă sau de moldovenizare. Totodată, pe piața mediatică din RMexistă medii 

finanţate, prin proiecte, din exterior, care promovează politica occidentală. 

✓ Auditoriul din stânga Nistrului consideră că mass-media transnistreană și cea din 

Rusia contribuie la securitatea informațională a regiunii. Totodată, influența presei din 

dreapta Nistrului asupra situației din autoproclamata RMN este foarte mică și din 

motiv că nu este distribuită liber în zona respectivă. De notat, că cea mai mare parte a 

mass-media apare în limba rusă. 

✓ În 2017, câteva asociații, precum Centrul Media pentru tineri, Academia pentru 

inovație și schimbare prin educație, Centrul pentru Jurnalism Independent au organizat 

cursuri de educatie media pentru tineri și profesori. La nivel național nu avem un 

sistem funcțional de media literacy, iar consumatorii sunt vulnerabili în fața 

propagandei mediatice.  

✓ În UTAG mass-media nu poate contribui la securitatea informațională a țării. 

Autoritățile autonomiei nu o dată au declarat, că nu se vor conforma politicii 

Chișinăului, când e vorba de limitarea accesului la sursele de informație din Federația 

Rusă în regiune.    

 

 

 

 



Capitolul VII. Securitatea jurnaliștilor 

 

Indicatorul conține două afirmații.  

Prima: Jurnaliștii și-au exercitat meseria în securitate în a) toate cazurile, b) în majoritatea 

absolută a cazurilor, c) în majoritatea cazurilor, d) în parte a cazurilor, e) în insecuritate - a 

întrunit 27 de puncte, și corespunde unei situații grave. 

 

A doua afirmație: Activitatea jurnaliștilor nu a atras după sine a) nici un fel de consecințe, b) 

a atras consecințe ușoare, c) consecințe de gravitate medie, d) consecințe grave, e) consecințe 

foarte grave - a întrunit 33 de puncte, ceea ce corespunde unei situații marcate de probleme 

grave. 

 

Astfel, potrivit estimărilor experților-evaluatori, securitatea jurnaliștilor a întrunit un indice de 

30 de puncte și corespunde unei situații marcate de probleme grave. 

 

7.1. Cronologie 

 

➢ La mijlocul lunii ianuarie 2017, ONG-urile de media reacționau la agresările verbale 

în adresa jurnaliștilor din partea unor reprezentanți ai partidelor politice. Astfel, Alina 

Radu, directoarea Ziarului de Gardă (ZdG), a fost agresată verbal de Veaceslav 

Burlac, președintele Organizației Teritoriale Criuleni a PDM, și Ion Harghel, 

vicepreședintele Tineretului Democrat, pentru faptul că publicația pe care o conduce a 

încercat să afle în baza căror criterii IPNA „Teleradio-Moldova” i-a acordat titlul 

onorific de cea mai eficientă campanie de ocrotire a sănătății copiilor din mediul rural 

desfășurată vreodată în RM - campaniei „Renaște Moldova” – Cabinet pediatric 

mobil”, desfășurată de Fundația lui Vl. Plahotniuc, „Edelweiss”. Cornelia Cozonac, 

președinta CIJ, a fost atacată verbal pentru că a publicat pe portalul Anticorupție.md 

un material care relata despre faptul că proprietarul postului de televiziune Noroc TV 

ar fi consilier pe probleme generale al directorului IS Calea Ferată din Moldova, Iurie 

Topală. Președinta CIJ a fost intimidată de jurnalistul Vasile Grozavu. ONG-urile de 

media cereau partidelor politice să renunțe la limbajul scandalos și să adopte o 

atitudine constructivă, corectă și echitabilă în raport cu jurnaliștii și mass-media.122  
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➢ În ianuare 2017, Vladimir Botnari, fostul comisar al municipiului Chișinău, cerea 

tragerea la răspundere penală a ziaristei CIJ Mariana Rață, invocând motivul 

neîntemeiat (fapt constatat de instanță) că jurnalista a accesat și difuzat, fără 

consimțământul său, date cu caracter personal care îl vizau pe el și pe membrii familiei 

sale.123 

➢ În martie 2017, jurnaliștii de la portalul Gagauzinfo.md, care reflectau o acțiune de 

protest a șoferilor din Ceadîr-Lunga, au fost reținuți de poliție. Potrivit portalului, 

colaboratorii poliției au solicitat explicație în scris în ce temei jurnaliști au făcut 

filmări. În plus, au fost scoase numerele de înregistrare de pe automobilul redacției. 

Jurnaliștilor li s-a spus că au fost reținuți la indicația șefului Inspectoratului din 

Ceadîr-Lunga, Nicolae Arnăut. Portalul a calificat cazul drept o încercare de 

intimidare și de îngrădire a libertății de exprimare.124  

➢ La începutul lunii aprilie 2017, redactorul-șef al portalului NewsMaker, Vladimir 

Soloviov, comunica într-un articol că a fost urmărit de patru indivizi, care l-au filat în 

diferite locuri - în drum spre serviciu, deplasându-se launlocal din capitală unde avea 

stabilită o întâlnire cu un politician, apoi în transportul public. Indivizii se deplasau cu 

o maşină care a urmărit până şi troleibuzul în care se afla jurnalistul.125 ONG-urile de 

media au calificat acest caz „drept act de persecuţie şi încălcare gravă a dreptului 

jurnaliştilor de a-şi exercita nestingherit meseria”.126 

➢ La începutul lunii mai 2017, jurnalistul Vasile Năstase afirma că familia sa este 

urmărită de indivizi necunoscuţi. Aceștia, potrivit jurnalistului, au fost surprinşi în 

repetate rânduri lângă maşina familiei.127  

➢ Pe 9 mai 2017, în timp ce echipa ZdG filma cu o dronă ceremonia depunerii de flori 

de la Complexul Memorial „Eternitate”, o persoană care, inițial, nu s-a prezentat, i-a 

cerut să coboare drona. Ulterior, după ce jurnaliștii de la ZdG au început să-l filmeze 

și să insiste să se autoidentifice, acesta le-a spus că este locotenent-colonel și a insistat 

ca jurnaliștii să coboare drona, pentru „a o fotografia și verifica”. Pentru că au 

continuat să filmeze, s-a apropiat de ei o altă persoană, care, de asemenea, le-a cerut să 

oprească filmările și să-i prezinte „licența” pentru pilotarea unei drone, deși acest lucru 

nu este reglementat în RM, respectiv, nu există licențe de pilotare a dronelor.128  
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➢ La sfârșitul luniimai 2017, o reporteră a ZdG a fost oprită de poliție pentru că 

fotografia clădiri din spațiul public. Potrivit directoarei ZdG, Alina Radu, jurnalista 

documenta un subiect despre eficienţa energetică. „Poliția a amenințat-o cu „reţinere şi 

dus la secţie", fără să se legitimeze. În preajmă se afla clădirea GBC”, a menționat 

Alina Radu.129  

➢ Tot la sfârșitul lunii mai 2017, Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni, cu 

sediul în Canada, se arăta îngrijorată de persecuţiile la care este supus membrul PDA, 

jurnalistul Nicolae Josan. Asociația preciza că în urma unor declaraţii făcute la o 

conferinţă de presă, Nicolae Josan s-a pomenit cu dosar penal și solicita atorităților să 

monitorizeze situaţia acestor jurnalişti-disidenţi „care-şi pun libertatea şi viaţa în 

pericol pentru idealurile democratice”.130 

➢ Pe 11 iunie 2017, echipa postului PublikaTV a fost agresată de mai mulți manifestanți 

din scuarul Parlamentului RM, unde cetățenii protestau împotriva modificării 

sistemului electoral. Reporterul PublikaTV a fost înconjurat de mai mulți protestatari 

care au scandat „Jos PublikaTV”.131  

➢ În iunie 2017, ONG-urile de media cereau deputatului PDM, Vl. Hotineanu, să-și dea 

demisia din funcția de președinte al Comisiei parlamentare pentru mass-media în urma 

agresării reporterului Jurnal TV. Organizațiile neguvernamentale de media condamnau 

agresarea jurnaliștilor și îngrădirea accesului la informație al acestora, precum și 

încercările unor demnitari de a-i intimida pe reprezentații presei, atunci când încearcă 

să investigheze subiecte legate de corupție, abuzuri de funcție și alte teme de interes 

public. Astfel, potrivit reportajului „Averile deputatului Hotineanu”, difuzat de postul 

Jurnal TV, pe 17 iunie 2017, reporterul care documenta materialul a încercat să-i 

adreseze câteva întrebări președintelui Comisiei parlamentare pentru mass-media, Vl. 

Hotineanu. În loc de răspuns însă, deputatul PDM l-a îmbrâncit și l-a agresat verbal, 

adresându-i invectiva „debil”.132  

➢ În iunie 2017, ONG-urile de media condamnau comportamentul agresiv al persoanelor 

care au atacat-o pe fotoreportera Jurnal de Chișinău și calificau drept inadmisibile 

acțiunile de agresare a acesteia de către proprietarul unui magazin de la Ciocana, după 

ce a fotografiat un produs expirat. Potrivit publicaţiei Jurnal de Chişinău, fotoreportera 

Nadejda Roşcovanu a intrat într-un magazin pentru a-şi cumpăra ceva de mâncare, 

însă după ce a fotografiat eticheta produsului expirat și a părăsit localul, a fost ajunsă 
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din urmă și agresată fizic și verbal, fiind lovită în mod repetat de către proprietarul 

magazinului şi de vânzătoare. Imaginile au fost surprinse atât de fotoreporteră, cât și 

de trecători.133  

➢ În iulie 2017, CSM a invitat-o în ședință pe jurnalista portalului Anticorupţie.md, 

Mariana Raţă, pe motiv că o judecătoare din capitală s-a plâns că a fost vizată greşit 

într-un articol. Jurnalista a recunoscut că a fost comisă o eroare, dar că faptul se 

datorează accesului îngreunat la informaţii. Cu toate acestea, membrii CSM s-au 

întrecut în a-i da lecţii de jurnalism. "Se lasă impresia că am fost chemată pentru a fi 

apostrofată", spunea jurnalista. În aceeași ședință, subiectul privind abaterile comise 

de mai mulţi judecători, menţionate în articol, nici nu a fost discutat.134  

➢ În august, producătoarea postului NTV Moldova și fosta directoare a postului Pervîi 

Prednestrovskii, Elena Pahomova, nu a putut trece Nistrul spre regiunea 

transnistreană. Ea mergea într-o vizită privată, iar motivul pentru care i-a fost interzisă 

intrarea nu i-a fost comunicat. Pahomova a fost directoarea postului tv de stat din 

autoproclamata RMN pe timpul fostului lider de la Tiraspol, Evgheni Șevciuk.135  

➢ În august 2017, o secvență video postată de ZdG arăta felul în care presa a fost 

bruscată și înjurată în încercarea de a filma o petrecere fastuoasă organizată  în postul 

Adormirii Maicii Domnului de Arhimandritul Nicolae (Roşca), Duhovnicul-

administrator al Sfintei Mănăstiri Ciuflea din Chișinău, într-un local din capitală - 

Capitoles Park. În filmuleț se observă cum un agent de pază de la Capitoles Park 

bruschează reporterul, îi reproșează că „îi ajung și cinci metri, unde vă mai băgați” și 

chiar face o remarcă despre vestimentația unei jurnaliste: „A venit în adidași. 

Țăranca...”.136  

➢ La sfârșitul lunii august 2017, deputatul socialist Grigore Novac a atacat-o verbal pe 

Facebook pe jurnalista Ana Gherciu, redactora-șefă a instituției Moldova.org, 

afirmând că, de rând cu alți ”pseudojurnaliști” de la alte site-uri finanțate din exterior, 

ar face „propagandă deschisă în interesul statelor care-i finanțează”. La rândul ei, 

jurnalista preciza că parlamentarul nu a făcut trimitere la niciun articol publicat de ea, 

care ar încălca normele deontologice.137  

➢ În octombrie, redactora ziarului „Правда Приднестровья”, Nadejda Bondarenco, a 

fost amendată pentru „defăimare”. N. Bondarenco a comunicat despre un accident în 
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care a fost implicată o rudă a unui înalt funcționar de la Tiraspol. În accident decedase 

o minoră. Jurnalista a fost învinuită de difuzarea pe rețele de socializare a informației 

defăimătoare, care ar fi lezat onoarea și demnitatea așa-zisului ministru de interne din 

regiune.138 

➢ La sfârșitul lunii noiembrie 2017, un jurnalist al publicației de investigație ZdG a fost 

bruscat în incinta Preturii sectorului Centru din capitală de către un angajat al acesteia, 

care s-a prezentat ca fiind Șeful Secţiei social-economice a Preturii. Jurnalistul, care 

investiga un subiect de îmbogățire ilicită, a fost îmbrâncit de către funcționar și scos 

din birou. Anterior, publicația făcuse mai multe demersuri oficiale de solicitare de 

informații, inclusiv de solicitare a unui interviu.139  

➢ La începutul lunii decembrie 2017, un polițist din Soroca, supărat pe jurnaliștii de la 

ziarul Observatorul de Nord pentru că au publicat două zile la rând poze cu mașinile 

poliției parcate neregulamentar chiar lângă Inspectoratul de poliție din Soroca, l-a 

amenințat pe reporterul Vadim Șterbate. Într-un comentariu pe Facebook, polițistul l-a 

amenințat:: "n-ai fost trăsnit la timp și acum îți ieși din minți". Incidentul a fost făcut 

public de Vadim Șterbate pe pagina sa de Facebook.140  

➢ La finele lunii decembrie, compania Cardiax-Plus SRL, care deține în proprietate 

brandul comercial Meat-House, cerea portalului de știri Agora.md să excludă toate 

articolele care se referă la scandalul mezelurilor alterate ce a bulversat opinia publică, 

după conferința organizată de Inspectoratul Național de Investigații și Centrul 

Municipal de Sănătate Publică. Într-o solicitare expediată pe adresa redacției se 

menționa că întreprinderea își rezervă dreptul de a acționa în judecată portalul 

Agora.md în cazul în care nu va dezminți informațiile, calificate drept calomnioase și 

denigratoare.141  

 

7.2. Opiniile și evaluările experților  

 

Referindu-se la securitatea jurnaliștilor, experții au menționat următoarele: 
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✓ Din fericire, jurnaliștii din RM nu s-au confruntat în 2017 cu situații care să le pună 

viața în pericol, așa cum s-a întâmplat în alte țări (un exemplu proaspăt fiind cel al 

jurnalistei de investigație Daphne Caruana Galizia, ucisă în Malta). Interzicerea 

accesului unor jurnaliști la evenimente publice pot fi puse pe seama culturii politice 

șubrede din RM. 

✓ Pericole grave la adresa securităţii jurnaliştilor din RM nu au existat în anul 2017. În 

acelaşi timp, au fost orchestrare campanii de denigrare şi intimidare a jurnaliştilor 

incomozi, a celor care fac investigaţii jurnalistice de  rezonanţă; de umilire publică pe 

reţelele de socializare şi pe site-uri dubioase etc., iar numărul proceselor de judecată 

împotriva jurnaliştilor, în special a celor de investigaţie, este în creştere (RISE 

Moldova, ZdG, Anticorupţie.md). 

✓ Ambianța generală din societate nu este favorabilă, ceea ce face ca o parte din 

jurnaliști să evite să se implice în activități care cumva le-ar afecta securitatea. 

✓ Tendința de intimidare și jignire a jurnaliștilor a existat și în 2017. Mesajele agresive 

ale politicienilor fac un transfer de atitudine către public. În timpul protestelor din 

primăvara și vara anului 2017 împotriva schimbării sistemului electoral, jurnaliștii au 

fost intimidați în mai multe rânduri de către participanții la proteste, aceștia afișând 

adesea același comportament ostil, preluat de la organizatori.  

✓ În 2017, au fost înregistrate cazuri în care jurnaliştilor le-a fost îngrădită activitatea 

profesională, prin intimidări, ameninţări, atacuri verbale. Reamintim în context   

cazurile în care au fost implicați jurnaliștii Mariana Rață, Vladimir Soloviov, Vadim 

Șterbate sau Nadejda Roșcovanu. Ele nu au avut consecințe pentru securitatea fizică a 

jurnaliștilor, dar acest fapt nu ar trebui să diminueze preocuparea generală pentru 

protecția lor. 

✓ În regiunea transnistreană, pe parcursul anului au fost concediați aproximativ jumătate 

din numărul jurnaliștilor care activau în mass-media oficială și municipală. Au fost 

invocate multe motive, dar  cauza reală a acestor disponibilizări masive a fost că 

jurnaliștii  l-au susținut pe fostul lider de la Tiraspol.  

 

 

 

 

 

 

 



Concluzii generale: 

 

ISPM pentru anul 2017, cu o valoare de 23.69 de puncte, mai mică decât în anul 2016 cu 2.97 

puncte (26.66), atestă o situație gravă a mass-media din RM Valoarea ISPM constituie o 

medie a punctajului atribuit de experții-evaluatori celor șapte indicatori.  

 

Indicatorul I - Cadrul juridic de reglementare a activității mass-media - a întrunit 27.33 de 

puncte, în regres cu 1.33 puncte față de evaluarea precedentă (28.66 de puncte) și confirmă o 

situație gravă a mass-media pe segmentul respectiv. În aprecierile date legislației mass-media, 

experții au luat în calcul faptul că reglementări juridice există doar pentru activitatea presei 

tradiționale, deși nici ele nu sunt suficiente. Nu sunt prevăzute reglementări speciale pentru 

radiodifuzorii regionali și locali, care activează în condiții precare; sunt neglijate conținuturile 

audiovizuale tot mai accesate în mediul online; nu sunt reglementate serviciile media la 

cerere; lipsesc cu desăvârșire normele minime pentru media online (cel puțin, cele care ar 

obliga afișarea datelor de contact). Experții au menționat crearea și activitatea Grupului de 

lucru pentru îmbunătățirea legislației media, însă impactul real va putea fi evaluat în timp. 

Cele mai multe carențe au fost atestate la aplicarea discreționară a legislației sau chiar 

neaplicarea ei de către structurile abilitate. Deseori deciziile unor instituții-cheie pentru 

dezvoltarea domeniului mediatic sunt influențate politic, fapt ce generează în continuare 

practica standardelor duble. Deși în perioada de referință au fost operate modificări 

importante la Codul audiovizualului, rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor. Astfel, 

atestăm în continuare o concentrare reală a proprietății în media, o concurență neloială pe 

piața media și pe piața de publicitate.  

 

Indicatorul II - Contextul politic - a întrunit în 2017 19.00 puncte, în progres cu 5.00 puncte 

față de 2016 (14.00 puncte) și constată o situație gravă a mass-media sub acest aspect. În anul 

precedent, an electoral, situația era calificată drept ”extrem de gravă”.  

Experții își argumentează aprecierile contextului politic printr-o concentrare mediatică 

excesivă a proprietăţii în mâinile unor politicieni sau persoane interpuse, prin utilizarea 

masivă a instituțiilor media ca instrumente de manipulare politică şi discreditare a oponenţilor 

politici, fapt ce deteriorează exercitarea misiunii firești a mass-media și o decredibilizează. 

Deconcentrarea proprietății în audiovizual, din motive politice, a fost mimată de către liderul 

PDM, iar, concomitent, fenomenul concentrării în audiovizual s-a extins și pe seama 

televiziunilor  controlate de unii politicieni socialiști. Experții consideră că tergiversarea 

cesiunii licenței către TV8 a avut la bază, de asemenea, motive politice. Mass-media 



independente, care promovează o altă poziție decât cea a guvernării, s-a confruntat cu diferite 

presiuni, iar acest fapt a favorizat manipularea și propaganda internă prin intermediul 

instituțiilor mediatice controlate de partidele politice aflate la guvernare.  

 

Indicatorul III - Mediul economic - a acumulat 18.00 puncte, în regres cu 0.50 puncte față 

de anul precedent (18.50 puncte) și atestă o situație gravă a mass-media.  

În evaluarea mediului economic experții au invocat multiple argumente, inclusiv: dependența 

financiară a unor mass-media influente de banii de la partid, fapt care se răsfrânge asupra 

sustenabilității și calității lor;e piața de publicitate subdezvoltată, concentrată în capitală și 

monopolizată, astfel încât la ea nu au acces mediile locale/regionale; prezența politicilor de 

dumping pe piața de publicitate; lipsa unui măsurător credibil al audienței; dependența 

puternică a unor mass-media de donatorii externi; lipsa politicilor de stat, inclusiv fiscale, în 

sprijinul mass-media,  în special, a celor locale/regionale; tendința clară a patronilor de media 

de a-și promova propriile interese sau propria imagine. Experții consideră că mass-media 

independente economic sunt puține, fapt ce afectează semnificativ independența politicii 

editoriale în general.  

 

Indicatorul IV - Mediul profesional - a obținut 27.00 de puncte, în regres cu 4.50 puncte față 

de anul precedent (31.50 de puncte) și califică situația mass-media pe acest segment drept 

gravă.  

Experții, apreciind eforturile ONG-urilor de media în profesionalizarea domeniului, au scos în 

relief, totodată, mai multe probleme nesoluționate în timp. Facultățile de profil, de exemplu, 

pregătesc în exces anumite categorii de specialiști, dar ignoră parțial sau total, pregătirea altor 

categorii necesare, precum manageri mediatici, marketologi sau experți în vânzări. În toate 

cazurile, redacțiile au mari obiecții față de absolvenții facultăților, mai ales, din motiv că 

posedă abilități insuficiente de „lucru în teren”. Deși în RM există un Cod deontologic al 

jurnalistului, puțini și-au asumat să-l respecte, inclusiv unii dintre cei care l-au semnat. În 

același timp, pentru presa online normele profesionale lipsesc. Prin contribuția ONG-urilor de 

media jurnaliștii au posibilitatea să frecventeze diverse cursuri de instruire profesională, dar, 

constată experții, eficiența lor nu este întotdeauna cea scontată, întrucât, de multe ori, întorși 

în redacție, cei instruiți oricum sunt nevoiți să urmeze indicațiile patronului.  

 

Indicatorul V - Calitatea jurnalismului - a acumulat 27.00 de puncte, în regres cu 01.00 

punct față de anul precedent (28.00 de puncte), și califică situația mass-media pe acest 

segment drept gravă.  



Experții explică degradarea calității jurnalismului, întâi de toate, prin influența factorului 

politic, care face ca mass-media să îndeplinească, mai degrabă, funcții ideologice decât cele 

firești, de informare. În 2017, dezinformarea și manipularea prin intermediul mass-media au 

prins turații maxime. Un anumit pluralism extern este atestat, dar dacă majoritatea instituțiilor 

mediatice este concentrată în capitală, acesta nu oferă beneficiile așteptate. Cu referire la 

pluralismul intern, experții au semnalat o mare problemă, inclusiv din motiv că subiectele, în  

majoritatea lor, vizează evenimente din Chișinău. Experții au invocat și difuzarea de știri false 

în scop de manipulare, amintind, în context, cel puțin două cazuri răsunătoare, când Delegația 

Comisiei Europene și Banca Mondială s-au văzut nevoite să intervină cu precizări publice de 

rigoare asupra tratării eronate a unor declarații sau evenimente ce vizau activitatea Guvernului 

RM. 

 

Indicatorul VI - Securitatea informațională din perspectivă mediatică - a fost notat cu 

17.50 puncte, în regres cu 4.50 puncte față de rezultatele pe acest segment din anul 2016 

(22.00 de puncte), ce corespunde unei situații grave.  

Spațiul mediatic al RM, consideră toți experții, nu este și nici nu poate fi considerat în 

securitate, fiind dominat de produse informaţionale din străinătate, preponderent din Federaţia 

Rusă. Cele mai multe surse de informare ruseşti sunt portavoce ale politicii oficiale a 

Kremlinului și au drept scop, pe de o parte, discreditarea UE şi a SUA, a celor care susţin şi 

promovează vectorul europen de dezvoltare democratică și, pe de altă parte, promovarea 

integrării eurasiatice. Situația în acest domeniu s-a înrăutățit în anul 2017, din cauza 

inconsecvenţei decidenţilor politici şi pasivității CCA, ca autoritate care ar fi trebuit să 

garanteze realmente interesul public în domeniul audiovizualului. În 2017, câteva organizații 

ale societății civile au organizat cursuri de media literacy, care ar putea deveni un factor de 

contracarare a propagandei. În același timp, Compania publică “Teleradio-Moldova”, de 

exemplu, nu are propriile produse de educaţie mediatică a consumatorilor de media. Nu există 

un sistem funcțional de media literacy la nivel național, astfel că cetățeanul rămâne vulnerabil 

în fața propagandei mediatice.  

 

Indicatorul VII - Securitatea jurnaliștilor - a înregistrat un scor de 30.00 de puncte, în 

regres cu 06.00 puncte față de anul precedent (36.00 de puncte), și corespunde unei situații 

marcate de probleme grave.  

Experții au menționat faptul că, în 2017, jurnaliștii, în linii generale, au activat în securitate. 

În același timp, au persistat cazurile de intimidare și jignire personală; de ameninţări și atacuri 

verbale; campanii de denigrare a jurnaliştilor incomozi, în special, a celor care fac investigaţii 



jurnalistice de mare rezonanţă; de discreditare şi umilire publică pe reţelele de socializare şi 

pe site-uri dubioase etc. Totodată, experții au atras atenția asupra unui fenomen îngrijorător: 

parte dintre jurnaliști evită implicarea în activități pasibile de a le afecta securitatea.  

 

În consecință, potrivit experților, cele mai problematice segmente ale mass-media în 2017 au 

fost securitatea spațiului mediatic, mediul economic și contextul politic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomandări: 

 

Cadrul juridic de reglementare a activității mass-media ar trebui să fie completat cu prevederi 

actualmente lipsă în legislația națională și ajustat la standardele legislației comunitare. 

Normele juridice să fie implementate de o manieră care ar asigura exercitarea misiunii firești 

a mass-media în beneficul întregii societăți.    

 

Este necesar să fie promovate și aplicate ample politici media care să conducă la o reală 

depolitizare atât a factorilor decidenți, cât și a întregului domeniu mediatic. Să se renunțe la 

practica vicioasă de ingerință politică în activitatea mass-media, de implicare a mass-media în 

lupte politice, de utilizare a mass-media controlată de politicieni în scopuri ideologice.  

 

Ar trebui să fie creat un mediu economic propice pentru dezvoltarea mass-media prin 

completarea, ajustarea și implementarea corespunzătoare a legislației economice. Să fie 

instituite și respectate norme ce ar limita concentrarea proprietății în mass-media și ar elimina 

practicile anticoncurențiale din domeniile mediatic și cel al publicității comerciale. Să fie 

sporită transparența finanțării instituțiilor mediatice, fapt ce ar diminua consecințele activității 

mass-media din surse pecuniare obscure, nocive pentru independența lor editorială.  

 

Programele de instruire ale instituțiilor formative de profil trebuie să fie ajustate astfel, încât 

să răspundă necesităților mass-media, inclusiv necesității de manageri. Asociațiile 

profesionale să-și extindă activitățile de instruire pentru a cuprinde toate categoriile de 

angajați în domeniu. Codul deontologic al jurnalistului să fie completat cu norme de 

autoreglementare pentru mass-media online. Să fie continuată practica de încurajare a breslei 

pentru respectarea normelor profesionale asumate.  

 

Să fie identificați, periodic, factorii de risc pentru pluralismul extern și intern al mass-media 

în scopul eliminării lor. Să fie sprijinit jurnalismul de calitate si descurajat pseudojurnalismul.  

 

Să fie sprijinite toate acțiunile care conduc la securizarea spațiului mediatic. Să fie 

monitorizată implementarea Concepției securității informaționale pe segmentul mediatic. Să 

fie sprjinită mass-media în efortul de a spori volumul produselor mediatice autohtone de 

calitate. Să fie continuate eforturile de a introduce la toate treptele sistemului de învățământ 

un curs de media literacy. 

 



Să fie create condiții în care mass-media să activeze în deplină securitate. Să fie descurajată 

cu fermitate obstrucționarea jurnaliștilor în exercițiul funcțiunii prin mediatizarea largă a 

fiecărui caz. Să fie monitorizată activitatea organelor de drept de fiecare dată când vor fi 

sesizate în legătură cu intimidarea, amenințarea sau agresarea jurnaliștilor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1 

Indicatori Afirmații Punctaj 

I. Cadrul 

juridic de 

reglementare a 

activității mass-

media 

1.1.Legislația mass-media este suficientă, suficientă în cea mai 

mare parte, suficientă în mare parte, suficientă în măsură 

mică, insuficientă 

4, 3, 2, 1, 

0 

1.2.Legislația mass-media este conformă standardelor 

internaționale, conformă în cea mai mare parte, conformă în 

mare parte, conformă în măsură mică, neconformă 

4, 3, 2, 1, 

0 

1.3.legislația este aplicată corect de fiecare dată, de cele mai 

dese ori, deseori, rareori, deloc sau aproape deloc 

4, 3, 2, 1, 

0 

Total Indicator I:   

Argumentare 

punctaj 

 

II. Contextul 

politic 

2.1. Situația politică este favorabilă activității mass-media, 

favorabilă în cea mai mare parte, favorabilă în mare parte, 

favorabilă în măsură mică, defavorabilă 

4, 3, 2, 1, 

0 

Total Indicator 

II: 

  

Argumentare 

punctaj 

 

III. Mediul 

economic 

3.1. Mass-media sunt independente economic, în mare măsură, 

în măsură medie, în măsură mică, nu sunt independente 

4, 3, 2, 1, 

0 

3.2. Mass-media sunt independente editorial, în mare măsură, în 

măsură medie, în măsură mică, nu sunt independente 

4, 3, 2, 1, 

0 

Total Indicator 

III: 

  

Argumentare 

punctaj 

 

IV. Mediul 

profesional 

4.1. Procesul de profesionalizare a mass-media este suficient, 

suficient în cea mai mare parte, suficient în mare parte, 

suficient în măsură mică, insuficient 

4, 3, 2, 1, 

0 

4.2. Procesul de profesionalizare a mass-media este eficient, 

eficient în cea mai mare parte, eficient în mare parte, eficient în 

măsură mică, ineficient 

4, 3, 2, 1, 

0 



Total Indicator 

IV: 

  

Argumentare 

punctaj 

 

V.  Calitatea 

jurnalismului 

5.1. Există pluralism extern, există în cea mai mare parte, în 

mare parte, în măsură mică, nu există 

4, 3, 2, 1, 

0 

5.2. Există pluralism intern, există în cea mai mare parte, în 

mare parte, în măsură mică, nu există 

4, 3, 2, 1, 

0 

5.3. Mass-media este de calitate, de calitate în cea mai mare 

parte, în mare parte, în măsură mică, nu este de calitate 

4, 3, 2, 1, 

0 

Total Indicator 

V: 

  

Argumentare 

punctaj 

 

VI. Securitatea 

informațională 

din perspectivă 

mediatică 

6.1. În spațiul informațional activează instituții mediatice 

autohtone care contribuie plenar, în cea mai mare parte, în mare 

parte, în măsură mică, deloc la fortificarea securității 

informaționale  

4, 3, 2, 1, 

0 

6.2. În spațiul informațional activează instituții mediatice 

străine care nu afectează, afectează în măsură mică, în mare 

parte, în cea mai mare parte, afectează total securitatea 

informațională  

4, 3, 2, 1, 

0 

Total Indicator 

VI: 

  

Argumentare 

punctaj 

 

VII. Securitatea 

jurnaliștilor 

7.1. Jurnaliștii și-au exercitat meseria în securitate în toate 

cazurile, în majoritatea absolută a cazurilor, în majoritatea 

?cazurilor, în parte a cazurilor, în insecuritate  

4, 3, 2, 1, 

0 

7.2. Activitatea jurnaliștilor nu a atras după sine nici un fel de 

consecințe, a atras consecințe ușoare, consecințe de gravitate 

medie, consecințe grave, consecințe foarte grave 

4, 3, 2, 1, 

0 

Total Indicator 

VII: 

  



Argumentare 

punctaj 

 

Total punctaj:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 2 

Nr. Experți-evaluatori Funcție 

1.  Alexandru Lebedev Diez.md, manager 

2. Raisa Lozinschi Ziarul Național, jurnalistă 

3. Nicolae Cușchevici RISE Moldova, jurnalist 

4. Dorina Iurcu IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, jurnalistă 

5. Lucia Bacalu-Jardan Expresul, Ungheni, manageră 

6. Petru Macovei API, director executiv  

7. Tatiana Puiu juristă 

8.  Olga Guțuțui Consiliul Coordonator al Audiovizualului, membră 

9.  Vitalie Zama Jurist, „Juriștii pentru Drepturile Omului” 

10.  Vasile State Radio Chișinău, editor 

11. Luiza Doroșenco Centrul Media, directoare, Tiraspol  

12. Elizaveta Rotari ATV, Comrat, UTAG, manageră 

13 Inga Burlacu Consiliul de Presă, membră 

14. Ion Bunduchi APEL, director executiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 3 

Indic

atori/ 

afirmații 

Experți / evaluare individuală Punctaj 

afirmați

i/ 

indicato

ri 

Ind. I Ex.

1 

Ex.

2 

Ex.

3 

Ex.

4 

Ex.

5 

Ex.

6 

Ex.

7 

Ex.8 Ex.9 Ex.1

0 

Ex.1

1 

Ex.1

2 

Ex.1

3 

Ex.1

4 

 

1.1. 2 2 1 3 1 2 3 1 2 2 1 3 2 3 28 

1.2. 4 2 1 3 2 3 2 1 2 2 1 2 2 3 30 

1.3. 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 2 24 

Total 8 5 4 8 5 6 6 4 5 5 4 8 6 8 27.33 

Ind. II                

2.1. 2 0 1 2 2 1 2 0 2 1 1 2 1 2 19 

Total 2 0 1 2 2 1 2 0 2 1 1 2 1 2 19.00 

Ind. III                 

3.1. 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 18 

3.2. 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 18 

Total 2 3 2 4 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 18.00 

Ind. IV                 

4.1. 1 3 1 3 4 2 1 3 2 3 2 0 2 3 30 

4.2. 1 3 1 1 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 24 

Total 2 6 2 4 7 3 3 5 4 4 4 1 4 5 27.00 

Ind. V                

5.1. 3 2 3 3 3 2 4 2 1 2 3 3 2 3 36 

5.2. 3 2 1 3 2 1 3 2 1 1 2 3 1 2 27 

5.3. 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 18 

Total 7 6 5 8 7 4 8 5 3 4 6 8 4 6 27.00  

Ind. VI                

6.1. 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 0 1 2 2 19 

6.2. 2 1 1 3 2 0 1 2 1 1 0 1 0 1 16 

Total 4 2 2 5 4 1 3 3 2 2 0 2 2 3 17.50 

Ind. VII                

7.1. 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 27 



7.2. 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 33 

Total 4 6 5 5 4 4 5 5 3 5 2 5 3 4 30.00 

Total  29 28 21 36 32 21 30 24 21 23 19 29 23 31 23.69 

 

 


